
نقش باد و باران در آلودگی 
هوای تهران
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آذر مـاه و دی مـاه هر سـال به دلیل وقـوع پدیده وارونگی دمـا )اینورژن(، 
شـاهد آلودگـی هـوای تهـران هسـتیم امـا امسـال آلودگـی هـوا زودتـر از 
هـر سـال بـه سـراغ مـردم پایتخـت آمده اسـت کـه عالوه بـر سـکون هوا، 
سـکون خودروهـا در ترافیـک فزآینده و فرسـاینده این روزهـای تهران نیز، 

یکـی از دالیـل و عوامل آن اسـت.
نکتـه ای کـه در ایـن ایـام، آلودگـی هـوای پایتخـت را بیش از پیـش مورد 
توجـه قـرار داده، کـم توجهـی نسـبت به آگاهـی افکار عمومـی در خصوص 
ایـن پدیـده اسـت کـه مهـم تریـن عامـل آن، آالینـده هـای ناشـی از تردد 

وسـایل نقلیه موتوری اسـت.
سـال گذشـته که شـاهد کاهـش آلودگی هـوا به دلیل بـارش فـراوان باران 
و وزش شـدید بـاد در تهـران بودیـم، بهبـود کیفیـت هـوای پایتخـت بـه 
اجـرای طـرح هـای ترافیکی نسـبت داده شـد. طـرح هایی کـه در بهترین 
شـرایط، اگـر در کیفیـت هـوای تهران تأثیر منفی نداشـته باشـند، در آن بی 
تأثیـر هسـتند. پارسـال در همیـن ایـام و در جریـان تبلیغـات فراوانـی کـه 
بـرای معرفـی ایـن طرح هـا و آثار و نتایج آن انجام شـد، شـاهد انتسـاب 
بهبـود کیفیـت هـوای پایتخت بـه اجرای طرح هـای ترافیکی بودیـم که در 
بهتریـن شـرایط،  مـی توانسـت تأثیر کوتـاه مدتی بـر کاهش میـزان ورود 
خودروهـای شـخصی بـه محـدوده مرکـزی شـهر داشـته باشـد؛ هـر چند 

همیـن تأثیـر نیز بسـیار مقطعـی بود.
واقعیـت قضیـه امـا چیـز دیگـری بـود. در واقـع دالیـل اصلـی کاهـش 
آلودگـی هـوای پایتخـت، »بـاد« و »بـاران« بـه همـراه عواملـی همچـون 
»مـه« و »خورشـید« و »فلـک« بـود کـه در دوره ترسـالی تهـران بـه کمک 
شـهروندان تهرانـی آمـد امـا ایـن موهبت الهـی و پاکیزگـی هوا بـه اجرای 
طـرح هـای ترافیکـی نسـبت داده شـد و بهبـود کیفیـت هـوای پایتخـت، 

نتیجـه موفقیـت ایـن طـرح هـا معرفـی گردیـد.
امسـال کـه میـزان »بـاد« و »بـاران« در تهـران نسـبت بـه سـال گذشـته 
بـه مراتـب کاهـش یافتـه و امـداد الهـی همچـون سـال گذشـته بـه مـدد 
مسـئوالن مربوطـه نیامـده و آلودگـی هـوا زودتر از هر سـال میهمـان مردم 
پایتخـت شـده اسـت، دیگـر کمتـر از طرح های ترافیکی که سـال گذشـته 
بـه عنـوان ناجـی تهـران معرفی شـده بـود، حـرف زده می شـود و به جای 
آن، ضمـن اشـاره به سـکون هوا، بـا معرفی پلیس به عنـوان متهم آلودگی 
هـوای ایـن روزهـای پایتخـت، تالش می شـود تا با مشـکوک جلـوه دادن 
ترافیـک تهـران، عـدم همـکاری پلیـس بـه عنـوان عامـل تشـدید ترافیک 
جـا زده شـده و بـر ایـن موضوع تأکید شـود کـه پلیس، مدیریـت ترافیک 

شـهر تهـران را بـه حـال خـود رها کرده اسـت!

انس طال         1.465.210

مثقال طال     17.810.250

گرم طالی 18  4.116.192

گرم طالی 24   5.488.200

بهار آزادی      40.390.000

امامی          40.560.000

نیم       21.080.000

ربع         13.090.000

گرمی       8.490.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 2  تا  14دنبال کنید

شبیخون بنزین
آیا از افزایش نرخ سوخت، سهمی هم برای حمل و نقل عمومی یا کاهش آلودگی هوا درنظر گرفته شده است؟

ــمند  ــت بوم های ارزش ــی از زیس ــه یک ــه ارومی دریاچ
ــی و  ــه گیاه ــوع گون ــاظ تن ــه لح ــه ب ــران و منطق ای
ــت و  ــی دس ــا کم آب ــت ب ــالی اس ــد س ــوری چن جان
پنجــه نــرم می کند.حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه کــه 
در شــمال غــرب ایــران واقــع شــده، بیــش از 51 هــزار 
ــه  ــی از 6 حوض ــاحت دارد و یک ــع مس ــر مرب کیلومت
آبریــز اصلــی کشــور اســت. ایــن حوضــه آبریــز بیــن 
ــرقی  ــان ش ــی، آذربایج ــان غرب ــتان های آذربایج اس
ــای  ــتاد احی ــر س ــت. دبی ــترک اس ــتان مش و کردس
ــا ایــن دریاچــه گفــت:  ــه در مــورد احی دریاچــه ارومی
ایــن دریاچــه بــدون اجــرای مصوبه هــای ایــن ســتاد 
بــه بیابــان پنــج هــزار کیلومتــر مربعــی نمــک تبدیــل 
مصوبه هــای  افــزود:  کالنتــری  عیســی  می شــد. 
ــل  ــور کام ــه ط ــا ب ــه زمینه ه ــد در هم ــتاد بای ــن س ای

ــی شــود. اجرای
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پروژه مشترک 
زلزله شناسی ایران با 

ایتالیا و فرانسه
معاون فناوری پژوهشگاه 

زلزله شناسی گفت: پژوهشگاه 
با بسیاری از کشورهای غربی و 

منطقه آسیا که به توان علمی ما نیاز 
داشته اند همکاری داردوهم اکنون 

ما پروژه مشترکی با کشورهای 
فرانسه و ایتالیا در مورد »شناسایی 

دقیق تر پوسته ایران« داریم.

رشد ۲۵ درصدی 
گردشگری در ایران

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس 
بابیان اینکه زیرساخت های مناسبی 

در سال های اخیر برای گردشگری 
ایجادشده است، گفت: شاهد رشد 
2۵ درصدی گردشگری طی سال 

جاری در ایران هستیم.
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یادداشت  مهمان
شهرام جباری زادگان

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1592

شنبه 25 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

رئیس سازمان محیط زیست: 
دریاچه ارومیه بدون اجرای 
مصوبه های ستاد احیا به بیابان 
نمک تبدیل می شود

وعده احیاء دریاچه 

ارومیه تا سال 1406

2

45 و

ایران میزبان اجالس بین المللی 
گردشگری روستایی

گردشگری روستایی مقصد اصلی  98 درصد
 از تور های داخلی است

رهبر انقالب:

»محو دولت اسرائیل« به معنای 
محو مردم یهودی نیست

لینک خرید نسخه الکترونیک

آگهي استعالم عمومي                    
شماره 98/10/س

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " انجام تسـت و بازرسـی فنی از 
باالبرها و تجهیزات باربرداری مجتمع" خود را از طریق اسـتعالم عمومی به پیمانكار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد اسـتعالم بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان 
از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد. مهلـت تحویـل پاكات 
ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه  مـــورخ 98/9/۵ در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و 
یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل اجـرای پروژه روز شـنبه مورخ 

مدیریت قراردادها و معامالت 98/9/2 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب کرمان
صفحه 6

 آگهی 
مزایده عمومی

آگهی مزایده فروش خودرو
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی جنــوب اســتان کرمــان بــه اســتناد آییــن نامــه مالــی و معامالتی 

ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در ســال 9318 در نظــر دارد دو دســتگاه خــودرو (ســواری پــژو ۵04 و 
وانــت مــزدا دو کابیــن) کــه قابلیــت تبدیــل پــالک گــذاری را دارد از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند. 

لــذا کلیــه متقاضیــان شــرکت در مزایــده می تواننــد جهــت بازدیــد از خودروهــای فــوق و دریافــت اســناد مزایــده و ارائــه پیشــنهاد به ســامانه 
تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس ir.Setadiran مراجعــه و حداکثــر تــا پایــان وقت  اداری روز ســه شــنبه مــورخ 98/09/0۵در ســاعات 
اداری بــه آدرس: جیرفــت کیلومتــر 1۵ جــاده عنبرآبــاد، علــی آبــاد، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی جنــوب اســتان 

کرمــان مراجعــه نمایند.
پیشنهادات در روز چهارشنبه  مورخ 98/8/06 راس ساعت 10 صبح در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قرائت خواهد شد.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

 شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی پیـاده روسـازی و جدولگـذاری بخشـی از معابـر شـهرک امـام )ره( را از طریق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد ، کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت ها از 
طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( به آدرس :www.setadiran.ir، انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت 

عـدم عضویـت قبلـی مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند 

شـهرداری بـم براسـای مجوز شـماره ص/ش/۵/3۷2/9۷ مورخ98/9/13 شـورای اسـالمی شـهر در نظر دارد شـهربازی خـود را از طریق مزایده 
عمومـی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده ، بـا بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت www.setadiran.ir و با شـماره مزایده 

)۵098090062000004( بـه صـورت الکترونیکـی با شـرایط زیـر واگذار نماید 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 9807

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

 )نوبت اول(

- بــرآورد اجــرای کار مبلــغ ۵/2۵0/۵۷2/608  ریــال براســاس فهرســت بهای 
ابنیــه ســال 98 می باشــد

 - مدت اجرای پروژه ۵ ماه می باشد
 - ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه میــزان 263/000/000 در وجه شــهرداری بم 

بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه الزامی می باشــد
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/8/19 می باشد.

 - مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت 1۷:00 مــورخ 
 98/8/2۷

 -مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 1۷:00 مورخ 98/9/۷
 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 98/9/9

ــات  ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم  اطالع
ــف: آدرس  ــای ال ــت ه ــه پاک ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر درخص بیش
ــم امــور قراردادهــا   ــی ســایت اداری- شــهرداری ب ــوار شــهید رجای ــم بل ب

تلفــن:034-4434۵214 
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه 

مرکــز تمــاس 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969۷3۷- 8۵193۷68

1- قیمت پایه اجاره یک ماه مبلغ289/۵00/000 ریال می باشد 
2- مدت قرارداد اجاره یکسال می باشد 

ــورت  ــه ص ــال ب ــغ1۷3/۷00/000 ری ــده  مبل ــرکت در مزای ــن ش 3- تضمی
ضمانتانمــه بانکــی  

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
زمان انتشار در سایت : مورخ1398/8/2۷ ساعت 8:00

- مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ98/09/0۵ ساعت 1۷:00
تاریخ بازدید : از تاریخ98/08/2۷ تا98/09/16

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : مورخ98/09/16 ساعت 1۷:00 
زمان بازگشایی : مورخ98/09/1۷ ساعت 10:00

- زمان اعالم به برنده : مورخ98/09/18 ساعت 10:00 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه( ،ارســال پیشــنهاد 
ــن  ــرم از ای ــده گــران محت ــودن مزای ــده ب قیمــت و اطــالع از وضعیــت برن

طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد 
2- کلیــه اطالعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات ،شــرایط ونحــوه اجــاره 
در بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب 

مــی باشــد .
3- عالقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام 
ــل تمــاس  ــا شــماره هــای ذی ــی الکترونیکــی )توکــن( ب و دریافــت آگه

حاصــل نمائیــد. 
مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه41934 – 021 
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سوال از وزیران جهادکشاورزی و نیرو در دستور کار نمایندگان مجلسپیام خبر
نمایندگان مجلس در جلسات علنی هفته جاری سوال از وزیران جهاد کشاورزی و نیرو و بررسی 
مشکالت شرکت های دانش بنیان را در دستور کار دارند.
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شبیخون بنزین
آیا از افزایش نرخ سوخت، سهمی هم برای حمل و نقل عمومی یا کاهش آلودگی هوا درنظر گرفته شده است؟

قیمت بنزین سه برابر شد

افزایــش  2 برابــری نــرخ بنزیــن از 
ــک  ــاه، ُش ــان م ــه 24 آب ــداد جمع بام
جدیــدی بــود کــه بــه جامعــه وارد 
شــد، هــر چنــد کــه پیــش از ایــن 
ســهمیه  و  قیمــت  افزبــش  بحــث 
بنــدی بنزیــن وجــود داشــت، ولــی 
تصــور عمــوم بــر آن بــود کــه اگــر 
ــد  ــاق بیافت ــم اتف ــی ه ــش قیمت افزای
ــود و ایــن تصــور  ــه تدریــج خواهــد ب ب
ــت هــای رییــس  هــم  ناشــی از صحب
جمهــور بــود کــه پیــش از ایــن اذعــان 
ــر افزایــش  ــم ب ــه اگــر تصمی داشــته ک
ــن  ــود ای ــه ش ــم گرفت ــن ه ــرخ بنزی ن
و  یــک شــیب مالیــم  بــا  افزایــش 
تدریجــی خواهــد بــود، امــا بــر اســاس 

پخــش  ملــی  شــرکت  اطالعیــه  
ــه در آن قیمــت  ــی  ک فراورده هــای نفت
هــر  ســهمیه ای  معمولــی  بنزیــن 
لیتــر 1500 تومــان و قیمــت بنزیــن 
ــر  ــه ازای ه ــهمیه ای ب ــی غیرس معمول
وهمچنیــن  تومــان  هــزار   3 لیتــر 
ــر 3500  ــر لیت ــوپر ه ــن س ــت بنزی قیم
تومــان تعییــن شــده اســت، خبــری از 

آن شــیب مالیــم نیســت.
خبرگــزاری  از  اســاس گزارشــی  بــر 
ارقــام  برآوردهــا  برخــی  ایرنــا 
یارانــه پرداختــی در کشــور، شــامل 
حــدود  پنهــان  و  آشــکار  یارانه هــای 
در ســال   تومــان  میلیــارد  هــزار   900
میلیــارد  هــزار   600 حــدود  اســت. 

ــرژی  ــه حــوزه ان تومــان از ایــن رقــم ب
اختصــاص  آن  مشــتقات  و  نفــت  و 
یافتــه کــه 215 هزارمیلیــارد تومــان 
اســت.البته  بنزیــن  بــه  متعلــق  آن 
الزم بــه توضیــح اســت کــه دهــک 
ــش  ــر بی ــدی 2٥-١٧ براب ــم درآم ده
یارانــه  از  درآمــدی  یکــم  دهــک  از 
بهره منــد  انــرژی  حامل هــای 
ــت  ــر، دول ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب می ش
ســرمایه  از  توجهــی  قابــل  بخــش 
بنزیــن و  یارانــه  از طریــق  را  کشــور 
انــرژی مســتقیم  ســایر حامل هــای 
درآمــد  پــر  دهک هــای  جیــب  بــه 
کشــور می ریــزد و ایــن مــی توانــد 
ــت  ــش قیم ــن افزای ــل ای ــی از دالی یک

باشــد. بنزیــن 

افزایــش نرخ بنزین به نفع 
مردم است

در ایــن رابطــه حســن روحانــی روز 
ــای  ــی اعض ــا برخ ــدار ب ــه در دی جمع
ــاره  ــا اش ــور ب ــووالن کش ــت و مس دول
ــش  ــت در افزای ــر دول ــدام اخی ــه اق ب
نــرخ بنزیــن ، گفــت: دولــت مــدت 
ــی  ــا از طریق ــود ت ــال آن ب ــه دنب ــا ب ه
ــه  ــور ک ــف کش ــار ضعی ــد از  اقش بتوان
در  اقتصــادی  شــرایط  واســطه  بــه 
آنهــا  بــه  و  هســتند،حمایت  فشــار 
کمــک کنــد، امــا بــه دلیــل کمبــود 
تــوان  بودجــه  و  درآمــدی  منابــع 

اجــرای آن وجــود نداشــت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه بــرای تعییــن 
ــار  ــه آم ــاز ب ــه نی اقشــار ضعیــف جامع
ــن  ــا در همی ــم ام ــق داری ــام دقی و ارق
ــود  ــخیص وج ــکان تش ــه ام ــدی ک ح
بــه2  را  جامعــه  توانیــم  مــی  دارد 
بــر  تقســیم کنیــم، گفــت:  بخــش 
ایــن اســاس حــدود ٧٥ درصــد در 
ــدود  ــد و ح ــرار دارن ــار ق ــرایط فش ش
2٥ درصــد هــم شــرایط زندگــی شــان 
ــای محاســبات  ــر مبن خــوب اســت و ب
ــی  ــوار و جمعیت ــون خان ــا ١9 میلی ١8 ت
در حــدود 60 میلیــون نفــر مشــمول 
ــود  ــد ب ــت خواهن ــی دول ــرح حمایت ط
و  ایــن مبلــغ هــم کمــک بــه فــرد 
ــمار  ــه ش ــوار ب ــه خان ــک ب ــوده و کم نب
افــزود:  جمهــور  رود.رئیــس  مــی 
ــن  ــم ای ــت بتوانی ــن اس ــا ای ــالش م ت
مبلــغ را ماهیانــه بــه حســاب خانوارهــا 
پرداخــت کنیــم و در اوایــل آذر مــاه 

ــودو از  ــت ش ــت آن پرداخ ــن نوب اولی
ــرخ ســوخت  همیــن محــل افزایــش ن
ایــن  حــال  شــد.  خواهــد  تامیــن 
ســوال مطــرح مــی شــود ایــن کمــک 
هایــی نقــدی حتــی در صورتــی کــه 
ــرح  ــه ط ــا ادام ــود آی ــم ش ــی ه اجرای
ــود،  ــا نخواهــد ب ــه ه ــر از نقــص یاران پ
ایــن  نیســت کــه  تــر  منطقــی  یــا 
افزایــش قیمــت صــرف ارتقــا حمــل و 
ــاد در خدمــت  نقــل عمومــی شــود و ی
محیــط زیســت قــرار گیــرد و بــه طــور 
ــد  ــم درآم ــار ک ــتقیم از اقش ــر مس غی

ــود. ــت ش حمای

موافقت و مخالفت با 
بنزین افزایش قیمت 

افزایــش  از دالیــل موافقــان   یکــی 
قاچــاق  بــا  مبــارزه  بنزیــن،   نــرخ 
ــیده  ــی پوش ــر کس ــت، ب ــوخت اس س
قاچــاق  بــاالی  میــزان  نیســت کــه 
بــه خصــوص در مرزهــای  ســوخت 
مشــکالت  از  یکــی  کشــور  شــرقی 
ــرای حــل آن اقــدام  ــد ب اســت کــه بای
ــع  ــه در واق ــرا ک ــام داد چ ــوری انج ف
ــده  ــط ع ــردم توس ــور و م ــی کش دارای
ســوی  آن  در  ســودجو  و  دالل  ای 
قیمــت  برابــر  چندیــن  بــه  مرزهــا 
فروختــه می شــود.طبق بررســی هایی 
کــه برخــی مجموعه هــا انجــام داده 
هــر  ســود  میــزان  آن  براســاس  و 
قاچاقچــی ســوخت را بــه ازای هــر 
لیتــر بنزیــن محاســبه کرده انــد، بــه 
لیتــر  هــر  ازای  بــه  میانگیــن  طــور 
ــان  ــزار توم ــل 9 ه ــن 10 و گازوئی بنزی
ســود نصیــب قاچاقچیــان می شــود 
آیــا  اســت.اما  عجیبــی  رقــم  کــه 
ــن  ــت بنزی ــری قیم ــردن 3 براب گران ک
ــد  ــاق خواه ــش قاچ ــر کاه ــری ب تاثی
ــارت دیگــر قاچاقچــی  ــه عب داشــت؟ ب
کــه از خطــرات ایــن اقــدام آگاه اســت 

ــدن  ــم ش ــل ک ــه دلی ــت ب ــر اس حاض
2 هــزار تومانــی ســودش و رســیدن 
ــن  ــی در ای ــان دالل ــزار توم ــه 8 ه آن ب

ــد؟ ــا کن ــازار را ره ب
دلیــل دیگــری کــه افزایــش قیمــت 
ــری  ــد، جلوگی ــت میدان ــی مثب را اقدام
ایــن  در  اســت.  بی رویــه  از مصــرف 
مــورد نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه درســت 
ــت  ــری قیم ــش 3 براب ــا افزای ــت ب اس
ــش  ــدودی کاه ــا ح ــرف ت ــزان مص می
آیــا می توانــد  امــا  پیــدا مــی کنــد 
ادامــه دار بــوده و میــزان قابــل توجهــی 
باشــد؟برای پاســخ بــه ایــن ســوال 
بایــد اشــاره کــرد کــه اوال چــرا تنهــا 
ــرای کاهــش مصــرف و آلودگــی هــوا  ب
سیاســت قیمت گــذاری در دســتورکار 
ــرد و از ابزارهــای  ــرار می گی مســئوالن ق
بــرای  دیگــری مثــل فرهنگ ســازی 
نقــل عمومــی،  از حمــل و  اســتفاده 
توســعه حمــل ونقــل عمومــی، کاهــش 
میــزان مصــرف ســوخت اتومبیل هــا 
دارنــدگان  بــرای  مالیــات  وضــع  و 
اســتفاده  و...  خودروهــای پرمصــرف 
و  اصلــی  مســئله  نمی شــود.ثانیا 
ــل و  ــبکه حم ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــوان  ــر ت ــال حاض ــی در ح ــل عموم نق
بــرای  را  الزم  ظرفیــت  و  جابجایــی 
ــردد  ــه افزایــش حجــم ت پاســخگویی ب
نــدارد. نمیشــود بــدون در نظــر گرفتــن 
واقعیــات جامعــه صرفــا بــر مبنــای 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــرف ب ــای مص تئوری ه
رســید کــه افزایــش قیمــت کاهــش 
مصــرف را بــه همــراه دارد بلکــه بــا 
ــوان  ــی می ت ــرایط عموم ــه ش ــه ب توج
ــل  ــش بدلی ــن افزای ــت ای ــار داش انتظ
مهیــا نبــودن زیرســاخت ها بــه ثمــر 
ــی شــده  ــن طــرح اجرای نرســد.حال ای
اســت و بــه زودی نتایــج آن مشــخص 

ــد. ــد ش خواه

یـک عضـو کمیسـیون قضایـی و حقوقی 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکه 
»مبـارزه بـا فسـاد از فضـای هیجانـی و 
نقطه زنـی گذشـته اسـت«، بـر ضـرورت 
برخـورد  و  نـگاه  ایـن  شـدن  نهادینـه 
سیسـتمی بـا فسـاد تاکیـد کرد.فرهـاد 
تجـری در گفت وگـو با ایسـنا با اشـاره به 
سـخنان اخیر رئیس جمهور دربـاره مبارزه 
آن،  بـه  واکنش هـا  برخـی  و  فسـاد  بـا 
اظهـار کـرد: بارهـا در صحبت هـای بزرگان 
شـنیده ایم کـه وقتی قرار اسـت با فسـاد 

مبـارزه شـود صـدای خیلی هـا در می آید، 
چـرا کـه معمـوالً مفسـدین یـا خودشـان 
اصـال  یـا  و  می چسـبانند  قـدرت  بـه  را 
پایگاه شـان در کانون هـای قـدرت اسـت.

وی افـزود: ما معتقدیم اگر نشسـت های 
مبـارزه  موضـوع  در  قـوا  روسـای  بیـن 
و  برداشـت  نشـود،  برگـزار  فسـاد  بـا 
را  قـوا  نـگاه  نـوع  تحلیل هـای جهـت دار 
بـه ایـن موضـوع متفـاوت می کنـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه موضـوع مبـارزه بـا 
فسـاد مسـاله ای اسـت کـه همـه بـه آن 

عـزم  نیازمنـد  البتـه  و  هسـتیم  پایبنـد 
ملـی و همـه جانبه اسـت و بایـد در همه 
سـطوح مملکـت خصوصـًا بیـن روسـای 
قـوا و مسـئولین ارشـد پیگیـری شـود و 
در سیسـتم نهادینـه شـود.نماینده مـردم 
قصـر شـیرین در مجلـس بـا تاکیـد بـر 
اینکـه »تاکنـون توفیقات خوبـی در زمینه 
مبـارزه بـا فسـاد حاصـل شـده اسـت«،  
افـزود: البته قطعـا نقص هایی هم در این 
زمینـه وجـود دارد، افـرادی تحـت تاثیـر 
اسـت حقوقشـان  ایـن فضاهـا ممکـن 
ضایـع شـده باشـد؛ طبیعی اسـت در هر 
کار بزرگـی یکسـری هزینه هـا پرداخـت 
می شـود کـه البتـه بایـد به حداقل برسـد 
و برخـورد بـا مفسـدان بـه طـور جـدی 

دنبـال شـود.

مبارزه با فساد از فضای هیجانی 
و نقطه زنی گذشته است

»محو دولت اسرائیل«به معنای 
محو مردم یهودی نیست

رهبـر انقـالب گفتنـد: اگـر کشـورهای اسـالمی ]حتـی[ پایین تریـن مراتب وحـدت را 
هـم رعایـت می کردنـد، این همـه مصیبـت در دنیای اسـالم وجـود نداشـت. قضیه ی 
فلسـطین، امروز بزرگ ترین مصیبت دنیای اسـالم اسـت.حضرت آیـت هللا خامنه ای 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی صبـح روز )جمعـه( در دیدار مسـئوالن نظـام، مهمانان 
شـرکت کننده در کنفرانس وحدت اسـالمی، سـفیران کشورهای اسـالمی و جمعی از 
قشـرهای مختلـف مـردم، علت مصائـب امـروز دنیای اسـالم به ویژه وضع تأسـف بار 
فلسـطین را ضعـف اتحـاد اسـالمی دانسـتند و بـا تأکیـد بـر اینکـه محو اسـرائیل به 
معنـای محـو رژیـم جعلـی صهیونیسـتی و حاکـم شـدن دولـت منتخـب صاحبـان 
اصلـی فلسـطین اعـم از مسـلمان، مسـیحی و یهـودی اسـت، خاطرنشـان کردنـد: 
دشـمنان اسـالم و در رأس آنهـا آمریـکا، بـا اصـل اسـالم و همه کشـورهای اسـالمی 
مخالفنـد و سـالح اصلـی آنها در منطقـه ما »نفـوذ در مراکز حسـاس و تصمیم گیر«، 
»ایجـاد تفرقـه در ملتها«، و »القاء تسـلیم مقابل آمریکا به عنوان راه حل مشـکالت« 
اسـت کـه نسـخه عـالج در مقابـل ایـن نقشـه ها، روشـنگری و ایسـتادگی در راه حق 
اسـت.حضرت آیـت هللا خامنـه ای در ایـن دیدار با تبریک خجسـته میالد با سـعادت 
نبـی مکـرم اسـالم)ص( و حضـرت امـام جعفـر صـادق)ع(، پیامبـر بزرگوار اسـالم را 
»قـرآِن مجسـم«، »برتریـن و بـا عظمت تریـن مخلـوق پـروردگار« و »نـور و وسـیله 
حیـات و روشـنایی جوامع انسـانی« خواندند و گفتند: بشـریت بـه تدریج این حقایق 
را درک خواهـد کـرد و امیدواریـم شـاهد روزی باشـیم کـه در ایـام والدت ایـن وجـود 

مقـدس، دنیـای اسـالم متبسـم باشـد و غم و انـدوه بر لبان آن ننشسـته باشـد.

اقتصاد

جامعه

سیاست

اقتصاد

نهاد رهبری به موضوع افزایش قیمت 
بنزین ورود کنند

۴۳ درصد مدارِس استان تهران مستحکم نیستند

 در نظارت بر اجرای قانون خوب عمل نکردیم

مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی

عالمـه  دانشـگاه  اقتصـاد  اسـتاد 
مـن  داشـت:  اظهـار  طباطبایـی 
خضـوع،  کمـال  در  اینجـا  در 
سـازمان  رییـس  رییس جمهـور، 
برنامـه و بودجـه، رییـس کل بانـک مرکـزی و وزیـر اقتصاد را 
در مـورد دسـتاوردها و هزینه هـای افزایـش قیمـت بنزیـن به 
مناظـره دعـوت می کنـم بـه شـرطی کـه ایـن مناظـره پخش 
مسـتقیم شود و حداقل اسـتانداردهای آن رعایت شود.فرشاد 
مومنـی در نشسـت هفتگی موسسـه دیـن و اقتصـاد در مورد 
افزایـش قیمـت بنزیـن گفـت: ایـن پدیـده در کشـور ما سـه 
دهـه تاریـخ دارد و ایـن تصـور وجـود دارد کـه اگـر قیمت های 

کلیـدی را دسـتکاری کنیـم تنها هزینـه تـورم آن را می پردازیم 
و در ازای آن منابـع قابـل اعتنـا و کم زحمت بدسـت می آوریم. 
مومنـی تصریـح کرد: تقریبا تمـام مطالعات روی این مسـئله 
اذعـان دارنـد کـه بـه ازای یـک واحـد افزایش سـطح عمومی 
قیمت هـا، هزینه های سـالمت بیـن 2.٥ تـا 3.٥ برابر افزایش 
می یابـد یعنـی به دلیـل عـدم تقـارن اطالعـات در هزینه های 
سـالمت، واکنـش این بخش به سیاسـت های تـورم زا نزدیک 
بـه 3 برابـر واکنـش میانگیـن کلیـه کاالهـا و خدمـات دیگـر 
اسـت، ایـن موضـوع دیگـر بحث نظری نیسـت بلکـه چیزی 

اسـت کـه اتفـاق افتاده اسـت.

مدیرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس 
درصـد   43 اکنـون  تهـران گفـت:  اسـتان 
مـدارس اسـتان تهـران نیـز فرسـوده بـوده 
مناسـبی  شـرایط  اسـتحکام  لحـاظ  بـه  و 
ندارند.»علـی شـهری« مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مدارس اسـتان 
تهـران در گفت وگـو بـا خبرنگار ایلنـا، درباره گازرسـانی اسـتاندارد به مدارس 
گفـت: بـا توجـه به الـزام استانداردسـازی سیسـتم های گرمایشـی مدارس، 
تمامـی مـدارس دولتـی اسـتان تهـران از سیسـتم گرمایشـی اسـتاندارد کـه 
شـامل سیسـتم حـرارت مرکـزی و یـا پکیج اسـت، بهره مند شـدند و شـعله 
مسـتقیم بخـاری از کالس هـای درس حـذف شـد.وی ادامـه داد:  البته این 
موضـوع مدت هـا در دسـتور کار اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان تهـران 
بـود و تـا سـال گذشـته فقـط حـدود هـزار کالس  درس در شهرسـتان های 
اسـتان تهـران از ایـن طـرح باقـی مانـده بـود کـه امسـال تمامـی آنهـا نیـز 
اصـالح و سیسـتم اسـتاندارد گرمایشـی در مـدارس اسـتان تهـران عملیاتی 
شـد.وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در حـال حاضـر کـدام مناطـق تهـران 

همچنـان از امکانـات گازرسـانی محرومنـد؟ گفـت: تمـام مـدارس اسـتان 
تهـران از سـال تحصیلـی گذشـته بـه سیسـتم اسـتاندارد گرمایشـی مجهـز 
شـدند و در حـال حاضـر کالس درسـی نداریـم کـه بـا بخـاری گـرم شـود. 
در خصـوص مـدارس قدیمـی نیـز، فضاهـای آموزشـی کـه نیـاز بـه تخریب 
و بازسـازی دارنـد و در طـرح تخریـب قـرار دارنـد، بـا اولویـت و فوریـت در 
حـال انجـام هسـتند و در مـدارس نوسـاز ایـن استانداردسـازی بـا رعایـت 
تمامـی مـوارد اسـتاندارد ایمنـی در حـال انجـام است.شـهری در پاسـخ بـه 
ایـن سـوال کـه بعضـا اخبـاری مبنـی بـر نشـت گاز، انفجـار و... در مـدارس 
وجـود دارد، بـرای جلوگیـری از ایـن اتفاقـات چـه تدابیـری در نظـر گرفتـه 
ایـد؟ گفـت: البتـه تاکنـون خبـری مبنی بـر موضوعاتـی که مطـرح کردید در 
مـدارس تهـران نداشـته ایم، اما در مجموع از سـال گذشـته بررسـی مدارس 
اسـتان تهـران بـه لحـاظ ایمنـی آغاز شـد و بر اسـاس چک لیسـت هایی که 
در دفتـر فنـی و نظـارت اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان تهران تهیه شـد، 
آیتم هـای مهـم در ایـن خصـوص احصـا و کار بررسـی در حال انجام اسـت.

ویـژه  کمیسـیون  رئیـس 
و  ملـی  تولیـد  از  حمایـت 
اصـل 44  اجـرای  بـر  نظـارت 
مجلـس  اساسـی  قانـون 
شـورای اسـالمی گفـت: مجلـس در چنـد سـال اخیـر 
و  نگذاشـته  تولیـد کـم  بخـش  در  قانونگـذاری  ُبعـد  از 
قوانیـن خوبـی تصویـب کـرده اسـت امـا از ُبعـد نظـارت 
بـر اجـرای قوانیـن چنـدان خـوب عمـل نکـرده اسـت.

دومیـن  و  سـی  در  پنجشـنبه  روز  فوالدگـر  حمیدرضـا 
اجـالس سراسـری روسـای خانه هـای صنعـت، معدن و 
تجـارت ایـران در مشـهد افـزود: اصل 44 قانون اساسـی 
یکـی از مـواردی اسـت کـه بـه خوبـی اجـرا نشـد و کمتر 

مـورد توجـه قـرار گرفـت در حالی که طبـق فرمایش رهبر 
معظـم انقـالب ایـن اصـل قانونـی می توانسـت انقـالب 

کنـد. ایجـاد  اقتصـادی 
وی اضافـه کـرد: هـدف اصلـی اصـل 44 قانون اساسـی، 
آزادسـازی اقتصـاد بـه معنـای حضـور مـردم در بخـش 
اقتصـاد و تبدیـل نقـش دولـت از حالـت مداخله گری به 
سیاسـت گذاری، نظـارت بـر عملکـرد و تسـهیل گری امور 
بـود. ایـن نماینـده مجلس شـورای اسـالمی گفـت: برای 
نخسـتین بـار زمینـه اجـرای قانـون بهبـود فضای کسـب 
و کار در برنامـه ششـم توسـعه فراهـم شـد امـا دولتهـای 
نهـم و دهـم ایـن قانـون را اجرا نکردنـد و دولـت یازدهم 

نیـز آن را ناقـص اجـرا کرد.

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
در  می گویـــد  مجلـــس  محاســـبات 
ــات  ــد مطالبـ ــت بتوانـ ــه دولـ ــی کـ صورتـ
کنـــد،  وصـــول  را  خـــود  مالیاتـــی 
می تـــوان امیـــد داشـــت در ســـال آینـــده بودجـــه از درآمدهـــای نفتـــی 

مســـتقل شـــود.
ـــبات  ـــه و محاس ـــه، بودج ـــیون برنام ـــو کمیس ـــال عض ـــفیان م ـــزت هللا یوس ع
ـــه  ـــخ ب ـــت در پاس ـــزاری خانه مل ـــگار خبرگ ـــا خبرن ـــو ب ـــس در گفت وگ مجل
ـــی  ـــس بررس ـــی در مجل ـــرکت های دولت ـــه ش ـــا بودج ـــه آی ـــوال ک ـــن س ای
می شـــود؟ توضیـــح داد: بودجـــه شـــرکت های دولتـــی بایـــد در مجلـــس 
ــه  ــارات بودجـ ــادی از اعتبـ ــرا بخـــش زیـ ــود زیـ ــب شـ ــی و تصویـ بررسـ

مربـــوط بـــه ایـــن شـــرکت ها اســـت.
نماینـــده مـــردم آمـــل در مجلـــس شـــورای اســـالمی افـــزود: براســـاس 
ـــه  ـــان ب ـــی ١٥ آب ـــرکت های دولت ـــه ش ـــد؛ بودج ـــرر ش ـــس مق ـــم مجل تصمی
ـــه  ـــیدگی ب ـــرای رس ـــی ب ـــان کاف ـــدگان زم ـــا نماین ـــود ت ـــال ش ـــس ارس مجل

ایـــن بودجـــه را داشـــته باشـــند زیـــرا تمـــام پرداخت هـــای کالن بودجـــه 
مربـــوط بـــه شـــرکت هـــای دولتـــی اســـت. عضـــو کمیســـیون برنامـــه، 
ـــرای  ـــت ب ـــزی دول ـــه برنامه ری ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــبات مجل ـــه و محاس بودج
ـــه  ـــدن بودج ـــتقل ش ـــس و مس ـــه مجل ـــاالنه ب ـــه دو س ـــه بودج ـــه الیح ارائ
ـــی  ـــات مالیات ـــد معوق ـــت بتوان ـــر دول ـــه داد: اگ ـــی، ادام ـــای نفت از درآمده
را وصـــول کنـــد، می توانـــد حداقـــل بودجـــه عمرانـــی 2 ســـال کشـــور را 

ـــد. ـــن کن تامی
ـــی را  ـــات مالیات ـــت: برخـــی معوق ـــس دهـــم گف ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــان  ـــان بی ـــارد توم ـــزار میلی ـــر 30 ه ـــده ای دیگ ـــان و ع ـــارد توم ـــزار میلی ٧0 ه
ـــارد  ـــزار میلی ـــل 30 ه ـــت حداق ـــی دول ـــات مالیات ـــن معوق ـــد، بنابرای می کنن

ـــت. ـــی اس ـــل توجه ـــم قاب ـــن رق ـــه ای ـــت ک ـــان اس توم
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و محاســـبات مجلـــس اظهـــار کـــرد: 
ـــد،  ـــول کن ـــود را وص ـــی خ ـــات مالیات ـــد مطالب ـــت بتوان ـــه دول ـــی ک در صورت
ــی  ــای نفتـ ــه از درآمدهـ ــده بودجـ ــال آینـ ــت در سـ ــد داشـ ــوان امیـ می تـ

مســـتقل شـــود.

سنا
 ای

س:
عک

غالمعلـی حدادعـادل عضو جبهـه مردمی نیروهـای انقالب 
انتخابـات  در  اصولگرایـان  ائتـالف  شـورای  و  اسـالمی 

نمی شـود. یازدهـم کاندیـدا  مجلـس 
یکـی از نزدیـکان حدادعـادل در گفت وگـو بـا ایسـنا، ضمن 
تصمیـم گرفته انـد  ایشـان  اعـالم کـرد:  خبـر  ایـن  تأییـد 
کـه در ایـن دوره  از انتخابـات شـرکت نکننـد و بنـا دارنـد 
صرفـًا جهـت رسـیدن اصولگرایـان بـه یـک لیسـت واحد و 
همگرایـی نیروهـای انقالبـی عمـل کنند تا ترکیـب مجلس 

یازدهـم تغییـر یابـد.

نماینـده مـردم اردبیـل، نیر، نمین و سـرعین در مجلس شـورای 
 FATF اسـالمی معطـل مانـدن مصوبـه دو الیحـه موسـوم بـه
در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را قفلـی بر اقتصاد کشـور 
خوانـد. دو الیحـه FATF یعنـی الیحـه عضویـت در کنوانسـیون 
بین المللـی مبـارزه بـا جرایـم سـازمان یافتـه فراملی)پالرمـو( و 
عضویـت در کنوانسـیون بین المللـی مبـارزه بـا تامیـن مالـی 
تروریسـم)CFT( از سـوی دولـت جمهـوری اسـالمی ایران تهیه 
و بـه مجلـس شـورای اسـالمی ارسـال شـد کـه ایـن دو الیحـه 
بـرای تعییـن تکلیف نهایـی در مجمع تشـخیص مصلحت نظام 

معطـل مانده  اسـت.

حدادعادل در انتخابات 
شرکت نمی کند

 FATF معطل ماندن مصوبه
قفلی بر اقتصاد کشور است

 رئیـس فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی بـا انتقـاد از 
توهین هـا و حمله هـا بـه دولـت و رئیس جمهـوری و مدیـران دولتی 
گفـت: تریبون هایـی که بایـد منادی وحدت باشـند در راسـتای ایجاد 
تفرقـه در درون خانـواده انقالب عمل می کننـد. »محمدرضا عارف« در 
دیـدار با اعضای سـتاد اسـتان تهـران شـورای عالی سیاسـت گذاری 
جبهـه اصـالح طلبـان بـا تبریـک میـالد پیامبـر اکـرم)ص( و میـالد 
ششـمین امـام معصـوم، امام جعفـر صـادق)ع( ایجاد شـکاف بین 
مسـئوالن نظام را خواسـت دشـمنان ملت ایران دانسـت و تاکید کرد: 
بعضـا از تریبون هایـی کـه بایـد منـادی وحدت و همبسـتگی باشـند 
سـخنانی شـنیده مـی شـود کـه در راسـتای ایجـاد تفرقـه در درون 

خانـواده انقالب اسـت.

رئیـس شـورای مرکـزی حـزب کارگـزاران سـازندگی گفت: 
اصالح طلبـان هـر چنـد در  سـر باالیـی سـختی قـرار دارنـد 

ولـی به بـن  بسـت نرسـیده اند.
محسـن هاشـمی عصر پنجشـنبه در سـومین کنگـره حزب 
کارگـزاران سـازندگی اسـتان اردبیـل افـزود: مـا می توانیـم 
مثـل سـال 92 در ایـن دوره از انتخابـات هـم نتیجـه را بـه 
نفـع اصالح طلبـان رقـم بزنیـم، هرچند مشـکالت عدیده ای 
می تـوان  یکدلـی  و  تعامـل  بـا  ولـی  داریـم  رو  پیـش 

سرنوشـت انتخابـات را بـه نفـع اصالح طلبـان رقـم زد.

تریبون ها باید منادی وحدت 
درون خانواده انقالب باشد

اصالح طلبان به بن بست 
نرسیده اند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

رشد ۲۵ درصدی گردشگری در ایرانایران میزبان اجالس بین المللی گردشگری روستایی می شود

وزارت  گردشـــگری  معـــاون 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
صنایع دســـتی گفـــت: »ســـال آینـــده 
ایـــران میزبـــان اجـــالس بین المللـــی 

اســـت.« روســـتایی  گردشـــگری 
به گـــزارش میراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث 
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـتان ســـمنان، ولـــی 
ــتان  ــگری شهرسـ ــاالن گردشـ ــا فعـ ــه بـ ــوری در نشســـت صمیمانـ تیمـ
ــتایی و  ــگری روسـ ــه گردشـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: »بـ ــار، افـ گرمسـ
طبیعت گـــردی  شـــعار گردشـــگری دنیاســـت، ایـــران آمادگـــی خـــود 
ــالم  ــران اعـ ــتایی در ایـ ــگری روسـ ــی اجـــالس گردشـ ــرای میزبانـ را بـ

کـــرده اســـت.«
او بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ســـند راهبـــردی توســـعه گردشـــگری 
ــند در  ــن سـ ــت: »ایـ ــت، گفـ ــه اسـ ــال تهیـ ــور در حـ ــتایی کشـ روسـ
اجـــالس بیـــن المللـــی گردشـــگری روســـتایی ابـــالغ می شـــود.«

ـــتند  ـــفر هس ـــردن در س ـــرج ک ـــفر و خ ـــل س ـــران اه ـــردم ای ـــت: »م او گف
ـــود.« ـــدی ش ـــه ج ـــی توج ـــگری داخل ـــت گردش ـــه ظرفی ـــد ب و بای

تیمـــوری بـــا بیـــان اینکـــه ســـامان دهی و توزیـــع ســـفر داخلـــی 
در اولویـــت کاری حـــوزه گردشـــگری کشـــور اســـت، افـــزود: »در 
دنیـــا گردشـــگری بـــه عنـــوان ابـــزاری بـــرای توزیـــع عادالنـــه ثـــروت 

می شـــود.« محســـوب 
او گفـــت: »98 درصـــد ســـفرهای داخلـــی ایـــران به ســـمت شـــهرهای 
کوچـــک و روستاهاســـت و گردشـــگری روســـتایی مقصـــد اصلـــی 

تورهـــای داخلـــی اســـت.«
او افـــزود: »دوران ســـفرهای انبـــوه تمـــام شـــده و ســـفرها به ســـمت 
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــوری بـ ــود.« تیمـ ــت می شـ ــی هدایـ ــفرهای تخصصـ سـ
اینکـــه توســـعه گردشـــگری بـــا مشـــارکت جامعـــه محلـــی امکان پذیـــر 
می شـــود، گفـــت: »رتبه بنـــدی شـــهرها از منظـــر گردشـــگران و مـــردم 
ـــت و  ـــت اجراس ـــدرس در دس ـــت م ـــگاه تربی ـــارکت دانش ـــا مش ـــی ب محل

ــود.« ــالم می شـ ــه زودی اعـ ــا بـ ــن رتبه هـ ایـ

مجلــس  در  آرادان  و  نماینــده گرمســار 
بابیــان اینکــه زیرســاخت های مناســبی 
بــرای گردشــگری  اخیــر  ســال های  در 
ایجادشــده اســت، گفــت: شــاهد رشــد 25 

ــتیم. ــران هس ــاری در ای ــال ج ــی س ــگری ط ــدی گردش درص
ــگار مهــر، غالمرضــا کاتــب صبــح پنج شــنبه در ششــمین  ــه گــزارش خبرن ب
ــی گرمســار  ــه میزبان ــی ب ــوام ایران ــی اق ــی، ورزشــی و آئین جشــنواره فرنگ
ــران اســالمی امــروز مــورد هجمــه و فشــار ســنگین  ضمــن بیــان اینکــه ای
از  داخلــی،  توانمندی هــای  بــا  بایــد  لــذا  اســت  دشــمن  اقتصــادی 
ــی  ــای درون ــی از ظرفیت ه ــرد: یک ــان ک ــم، بی ــت کنی ــتقاللمان حراس اس
بــرای توســعه اقتصــادی کشــور، گردشــگری اســت.وی بابیــان اینکــه 
ــن  ــن دســتاورد در ای توســعه بخــش گردشــگری و صنایع دســتی بزرگ تری
ــد 30  ــته رش ــال گذش ــزود: در دو س ــود، اف ــد ب ــادی خواه ــرایط اقتص ش
درصــدی گردشــگری در کشــور رقــم خــورده کــه نویدبخــش روزهــای خــوب 
ــر گردشــگری اســت. ــٔه توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی مبتنــی ب درزمین

عضــو خانــه ملــت بابیــان اینکــه در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری نیــز 
شــاهد رشــد 25 درصــدی گردشــگری هســتیم، تأکیــد کــرد: گرمســار یکــی 
از مقاصــد گردشــگری در ســطح اســتان ســمنان محســوب می شــود و ایــن 
ــدگاری مســافران را افزایــش دهــد. ظرفیــت را دارد کــه باکمــی توجــه، مان

ــک ســاعت و  ــر از ی ــردم را در کمت ــه ای م ــار حوم ــه قط ــان اینک ــب بابی کات
ــاخت  ــن زیرس ــرد: ای ــراز ک ــاند، اب ــران می رس ــه ته ــه ب ــن هزین ــا کمتری ب
ــه توســعه گردشــگری  ــم ب ــا بتوانی ــه پایتخــت ســبب شــده ت ــی ب و نزدیک
ــردی در  ــر 13 بومگ ــال های اخی ــر در س ــوی دیگ ــیم از س ــن باش خوش بی
ــذب  ــاخت های ج ــده و زیرس ــی ایجادش ــار، آرادان و ایوانک ــه گرمس منطق

ــد. ــود می گیرن ــه خ ــی ب ــکل خوب ــم ش ــگری کم ک گردش
وی بــه ششــمین جشــنواره اقــوام ایرانــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت: توســعه 
گردشــگری و معرفــی ظرفیت هــای گردشــگری گرمســار بــه اقــوام مختلــف 
ــد از  ــی یکــی از محورهــا و ظرفیت هــای ایــن جشــنواره اســت کــه بای ایران

آن بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: »دو قطعه از سنگ نگاره های دهتل بستک به منظور معرفی 
میراث فرهنگی این استان در نمایشگاه بنادر و دریانوردی موزه ملی 26 آذر به نمایش گذاشته می شود.«
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اسـتان  پنـج  سـرمایه گذاری  معاونـان  تخصصـی  نشسـت 
مدیـرکل  ارجمنـدی  علیرضـا  ریاسـت  بـه  شـمال غرب کشـور 
وزارت  گردشـگری  زیرسـاخت های  و  نمونـه  مناطـق  دفتـر 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـا حضـور مدیرکل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجـان شـرقی 
شـرقی،  آذربایجـان  اسـتان های  سـرمایه گذاری  معاونـان  و 
آذربایجـان غربـی، اردبیـل، زنجـان و کردسـتان در تبریـز آغـاز به 
کار کرد.به گـزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی، اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی، 
مدیـرکل دفتر مناطق نمونه و زیرسـاخت های گردشـگری وزارت 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی در ایـن نشسـت 
گفت: »این نشسـت به منظور هم اندیشـی و هم فکـری معاونان 
سـرمایه گذاری در راسـتای سـامان دهی مناطق نمونه گردشگری 

و جـذب سـرمایه گذار در ایـن مناطـق تشـکیل شـده اسـت.«
ارجمنـدی بـا تاکیـد بـر لـزوم پایـش مسـائل مناطـق نمونـه 
گردشـگری عنـوان کـرد: »بررسـی و رسـیدگی بـه مشـکالت 
راهبـردی در مسـائل  امـر  نـکات کلیـدی در  از  سـرمایه گذاران 
مناطق نمونه گردشـگری اسـت.«او افـزود: »یکـی از اهداف این 
گردهمایـی بررسـی کارشناسـی نیازهـای سـرمایه گذاران اسـت، 
چراکـه بایـد بـه مشـکالت بخـش خصوصـی و سـرمایه گذاران 

رسـیدگی شـود.«
ارجمنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه 3٥00 اشـتغال در مناطـق نمونـه 
گردشـگری کشـور ثبت شـده اسـت، گفت: »1168 منطقه نمونه 
گردشـگری در سطح کشـور ثبت شده اسـت، 242 منطقه دارای 
سـرمایه گذار و 147 منطقه دارای طرح نمونه گردشـگری مصوب 
وزارت هسـتند و از ایـن تعـداد، 94 منطقـه نمونـه گردشـگری 
به عنوان منطقه فعال معرفی شـده اسـت.«مدیرکل دفتر مناطق 
نمونـه و زیـر سـاخت های گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی، آذربایجان شـرقی را یکی از مناطق 
مسـتعد از نظـر مناطـق نمونه گردشـگری در شـمال غرب کشـور 
خوانـد و افـزود: »تاکنـون 46 مصوبه و 17 توافق نامه در راسـتای 
طرح هـای منطقـه نمونـه گردشـگری در آذربایجان شـرقی ثبت 

شـده است.«         

سوژه ثبت 1168 منطقه 
نمونه گردشگری 

در سطح کشور

آغاز مستندنگاری مرمتگران بدون مرز در تخت جمشید

سابقه حضور مرمتگران ایتالیایی در تخت جمشید به پیش از انقالب اسالمی باز می گردد

بـدون  مرمتگـران  فعالیـت  دوم  فصـل 
مـرز در تخـت جمشـید پایـان یافـت و 
ایـن گـروه ایتالیایی بخش هایـی دیگر 
از ایـن بنـای جهانـی را مرمـت کردنـد.

بـدون  مرمتگـران  فعالیـت  دوم  فصـل 
دوم  نیمـه  از  جمشـید  تخـت  در  مـرز 
مهرمـاه 98 آغـاز شـد و ایـن فصـل از 
فعالیـت مرمتگـران در پـی تفاهم نامـه  

مشـترک انجـام گرفتـه اسـت.
بنـا به گفتـه مسـئوالن میـراث فرهنگی 
فعالیـت  دوم  فصـل  فـارس  اسـتان 
روز  ایتالیـا  مـرز  بـدون  مرمتگـران 

تخـت  در  مـاه  آبـان   22 چهارشـنبه 
جمشـید پایـان و پـس از آن مرمتگران 
نـگاری  مسـتند  مطالعـات  انجـام  بـه 
ادامـه مـی دهنـد.در فعالیتهـای  خـود 
جنوبـی  پلـکان  دوم،  و  اول  فصـل 
شـورا  شـرقی کاخ  دروازه  و  تچـر  کاخ 
جمشـید  تخـت  جهانـی  مجموعـه  در 
مرمـت شـده اسـت. پـر کـردن درزهـا 
آهکی«لـدان«  مـالت  بـا  ترکهـا  و 
بـرای جلوگیـری از آسـیبهای ناشـی از 
رطوبـت، مهمتریـن اقـدام مرمـت گران 
فصـل  در  ایرانـی  گـروه  و  ایتالیایـی 
تخـت  جهانـی  پایـگاه  بود.مدیـر  دوم 
فعالیـت  دربـاره  پیش تـر  جمشـید 
فصـل دوم مرمـت گـران بـدون مـرز به 

ایرنـا گفتـه بود: در ایـن دوره از فعالیت 
و  تچـر  کاخ  مـرز  بـدون  مرمتگـران 
تخـت  در مجموعـه جهانـی  کاخ شـورا 
جمشـید مرمـت خواهـد شـد.در قالـب 
نامـه ای  تفاهـم  و  ایـن گـروه  فعالیـت 
کـه در ایـن بـاره منعقـد شـده مرمـت 
کارشناسـان  و  ایتالیایی،ایرانـی  گـران 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی بـه مرمت 
پردازنـد. مـی  جهانـی  مجموعـه  ایـن 

اول  فصـل  افـزود:  فدایـی  حمیـد 
مرمتـی  و  حفاظتـی  هـای  همـکاری 
تخـت  در  مـرز  بـدون  مرمتگـران 
جمشـید شـامل مرمـت بخـش هایـی 
کاخ  از  بخشـی  و  شـورا  دروازه کاخ  از 
خـرداد  دوم  نیمـه  در  کـه  بـود  تچـر 

98 بـه پایـان رسـید.فدایی ادامـه داد: 
گذشـته  سـال  مـرز  بـدون  مرمتگـران 
در  و  کردنـد  تخـت جمشـید سـفر  بـه 
الزم  مطالعـات  و  بررسـی ها  اول  گام 
ایرانـی  شناسـان  باسـتان  بـا کمـک  را 
انجـام دادنـد و بـرای بخش هایـی کـه 
نامـه  تفاهـم  موضـوع  در  می توانسـت 
مذکـور هـدف همـکاری مشـترک قـرار 
تصمیـم  متعـددی  جلسـات  در  گیـرد 
پـی  در  کـرد:  بیـان  شـد.وی  گیـری 
بررسـی هایی کـه سـال 97 بـا رایزنـی 
دو  گرفـت  انجـام  خارجـی  هیـات  بـا 
تخـت  جهانـی  مجموعـه  از  نقطـه 
جمشـید شـامل دروازه ای از کاخ شـورا 
و بخشـی از کاخ تچـر )نمـای شـرقی( 
بـرای عملیاتـی شـدن فصـل اول ایـن 
بیـان  بـا  همـکاری مشـخص شـد.وی 
اینکـه در قالـب ایـن عملیـات اجرایـی 
از  بخش هایـی  مرمـت  و  حفاظـت 
از  گروهـی  توسـط  جمشـید  تخـت 
مرمتگـران و باسـتان شناسـان ایرانـی 
در کنـار مرمتگـران بدون مـرز ایتالیایی 
از دهـم اردیبهشـت 98 و بـرای فصـل 
مجموعـه  ایـن  در  همـکاری  ایـن  اول 
جهانـی آغـاز شـد، گفـت: تیـم ایرانـی 
کـه در کنـار مرمتگـران ایتالیایـی قـرار 
گرفـت تجربـه همـکاری بـا مرمتگـران 

دارد. نیـز  پاسـارگاد  در  را  ایتالیایـی 
وی ادامـه داد: بـا شـروع کار مرمـت و 
حفاظـت توسـط تیـم مرمتگـران بـدون 
مـرز و گـروه ایرانی پاکسـازی، رسـوب 
زدایـی و بازنگـری مرمت هـای قبلی در 
دو مـکان ذکـر شـده در دسـتور کار قرار 
ایتالیایـی  طـرف  همچنیـن  و  گرفـت 
مناسـب،  تجهیـزات  خـود  همـراه  بـه 

مـواد و مصالـح ویـژه ای نیـز بـه ایران 
مرمت هـای  اسـتفاده  مـورد  آورده کـه 
نیـز  جمشـید  تخـت  در  فصـل  ایـن 
مرمتگـران  حضـور  گرفت.سـابقه  قـرار 
ایتالیایـی در تخـت جمشـید بـه پیـش 
می گـردد کـه  بـاز  اسـالمی  انقـالب  از 
و  حفاظـت  کار  ایـن کشـور  از  هیاتـی 
ازجملـه  ایـران  بناهـای  در  را  مطالعـه 
انجـام  پاسـارگاد  و  جمشـید  تخـت 
پیـروزی  از  بعـد  گفـت:  دادند.فدایـی 
ارتباطـات قطـع  ایـن  اسـالمی  انقـالب 
تالشـی  دو سـال گذشـته  در  امـا  شـد 
و  تبـادل  بتوانیـم  کـه  آمـد  عمـل  بـه 
حـوزه  در  تجربیـات  گـذاری  اشـتراک 
فرهنگـی  میـراث  حفاظـت  و  مرمـت 
ادامـه  جهـان  مطـرح  مرمتگـران  بـا  را 
جهانـی  میـراث  پایـگاه  دیـر  دهیـم. 
از  تخـت جمشـید عنـوان کـرد: پیـش 

بـدون  بـا مرمتگـران  شـروع همـکاری 
امـکان  بـا  اسـتاندارد  کارگاه  دو  مـرز 
و  تچـر  کاخ هـای  در  ارتفـاع  در  کار 
جهانـی  میـراث  پایـگاه  توسـط  شـورا 
مدیـر  شـد.  تجهیـز  جمشـید  تخـت 
پایـگاه میـراث جهانـی تخـت جمشـید 
گسـترش  بـرای  تالش هـا  داد:  ادامـه 
عرصـه  در  المللـی  بیـن  همکاری هـای 
میـراث فرهنگـی در سـال های اخیـر به 
انعقـاد تفاهـم نامـه ای سـه جانبـه بین 
پایـگاه میـراث جهانـی تخـت جمشـید، 
کـه  مـرز  بـدون  مرمتگـران  مؤسسـه 
متشـکل از نخبـگان حفاظـت از میـراث 
فرهنگـی جهـان کـه کانون آن در کشـور 
حفاظـت  پژوهشـکده  و  اسـت  ایتالیـا 
سـازمان  فرهنگـی  میـراث  مرمـت  و 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی  میـراث 

شـد. منجـر  گرشـگری کشـور 

جلسـه بررسـی مشـکالت و رفـع موانـع 
حضـور  بـا  ماسـوله«  »سـالم  پـروژه 
مسـئوالن میراث فرهنگـی اسـتان گیالن، 
سرپرسـت پایگاه ماسـوله و سرمایه گذار 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  در  آن 
گردشـگری و صنایع دسـتی این اسـتان 
صبـح امـروز پنجشـنبه 23 آبـان برگـزار 
شـد.به گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از 
روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
گیـالن،  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 

در ایـن جلسـه موانـع و چالـش هـای 
سـرمایه گـذار بررسـی و مقـرر شـد تیـم 
یـگان  فرهنگـی،  میـراث  کارشناسـان 
گـذاری  سـرمایه  معاونـت  و  حفاظـت 
اداره کل ضمـن بازدیـد مشـترک، بـرای 
مسـاعدت و رفـع موانـع سـرمایه گذاری 

اقـدام کننـد.
پذیرایـی  و  اقامتـی  مجتمـع  پـروژه 
»سـالم ماسـوله« در سـال 89 موافقـت 
سـازمان  از  را  ایجـاد  مجـوز  و  اصولـی 

دریافـت  دسـتی  میراث فرهنگـی  وقـت 
زمینـی  در  پـروژه  ایـن  و سـاخت  کـرد 
بـه مسـاحت 7هـزار مترمربـع و زیربنای 
آغـاز  سـال  همـان  در  مترمربـع   1200
شـد.این مجتمـع اقامتـی و پذیرایـی در 
بخـش سـردارجنگل و در جـاده ماسـوله 
واقـع شـده و تاکنون 30درصد پیشـرفت 
فیزیکی داشـته اسـت. شـهرک تاریخی 
بـا  تاریخـی  خانـه   350 دارای  ماسـوله 
قدمتـی بیـن 800 تـا هـزار سـاله اسـت 
در   1090 شـماره  بـا   1354 سـال  در  و 
فهرسـت آثـار ملی کشـور به ثبت رسـیده 
اسـت و یکـی از مهم تریـن سـایت های 
اسـتان  جهان گـردی  و  ایران گـردی 

گیـالن اسـت.

مشکالت پروژه »سالم ماسوله« 
بررسی شد

1.۵ میلیون بازدید از موزه های 
مجموعه سعدآباد ثبت شد

نخسـت  مـاه  هفـت  »در  سـعدآباد گفـت:  فرهنگی تاریخـی  مجموعـه  مدیـر 
سـال جـاری، یک میلیـون و ٥00هـزار بازدیـد از ١4 مـوزه و کاخ مـوزه مجموعـه 
به نقـل  میراث آریـا  اسـت.«به گزارش  شـده  ثبـت  سـعدآباد  فرهنگی تاریخـی 
امـروز  پارسـا  کیـا  سـعدآباد،  فرهنگی تاریخـی  مجموعـه  روابط عمومـی  از 
چهارشـنبه 22 آبـان 98 بـا اعـالم ایـن خبـر تصریـح کـرد: »کاخ مـوزه ملـت، 
مـوزه اتومبیل هـای سـلطنتی، کاخ مـوزه سـبز، مـوزه پوشـاک سـلطنتی و مـوزه 
ایـن  موزه هـای  پرمخاطب تریـن  ترتیـب  بـه  سـعدآباد،  سـلطنتی  آشـپزخانه 
مجموعـه در ٧ ماهـه اول امسـال بوده اند.«او در خصوص اسـتقبال گردشـگران 
در  نیـز  بازدیـد  ٧0هـزار  »حـدود  گفـت:  نیـز  سـعدآباد  مجموعـه  از  خارجـی 
ایـن مـدت از سـوی گردشـگران خارجـی ثبـت شـده اسـت کـه بیشـتر آن هـا 
گردشـگرانی از کشـورهای آسیای شـرقی و اروپا هستند.«پارسـا ادامه داد: »در 
هفـت ماهه نخسـت سـال جـاری در مجموعه فرهنگی تاریخی سـعدآباد، بیش 
از ٥0 نمایشـگاه تخصصی و رویداد فرهنگی برگزار شـده اسـت.«مدیر مجموعه 
فرهنگی تاریخـی سـعدآباد افـزود: »همچنیـن در مـدت هفـت ماهـه گذشـته 
حـدود 30 نشسـت تخصصی و کارگاه آموزشـی و فعالیت هـای علمی، فرهنگی 

در ایـن مجموعـه برگـزار شـده اسـت.«

ته
نک

پایـگاه میـراث جهانـی تخـت جمشـید، فعالیـت  مدیـر 
را  جمشـید  تخـت  در  ایتالیایـی  مـرز  بـدون  مرمتگـران 
واقعـه ای خـوب دانسـت و اضافـه کـرد: در سـایت های 
جهانـی کشـور ماننـد تخـت جمشـید و پاسـارگاد نیازمند 
ایـن هسـتیم کـه از حضـور فعـاالن و مرمتگـران جهانـی 
اسـتفاده کنیم که اکنـون این موقعیت در تخت جمشـید 
ایجـاد شـده که بایـد از آن در زمینه انتقـال تجربه حداکثر 
بهـره برده شـود.یادمان تاریخی تخت جمشـید که متعلق 
بـه دوره هخامنشـیان اسـت یکـی از چهـار اثـر ثبت شـده 
اسـتان فـارس در فهرسـت آثـار جهانی اسـت که در سـال 
19۷9 میـالدی بـا شـماره 114 در سـازمان جهانـی علمی، 

فرهنگـی  ملـل متحـد )یونسـکو( ثبت شـد.
از  پیـش   ۵۵0 تـا   330 سـال  از  هخامنشـیان  سلسـله 
میـالد حکومـت کردند.مجموعه جهانی تخت جمشـید در 
شهرسـتان مرودشـت و در فاصلـه ۵۵ کیلومتری شـمال 

شـیراز واقع شـده اسـت.

میراثمیراث

ضوابط حریم ۳ اثر تاریخی گیالن تدوین شدحفاران غیرمجاز در مراوه تپه ناکام ماندند
حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
میراث فرهنگــی کشــور گفــت: 
نیروهــای  هوشــیاری  »بــا 
یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی 
اســتان گلســتان، عملیــات حفــاری غیرمجاز در شهرســتان 
ــل  ــه نق ــا ب ــزارش میراث آری ــام ماند.«به گ ــه ناتم مراوه تپ
از روابــط عمومــی یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی، ســردار 
ســرتیپ دوم امــر رحمت الهــی، بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
»بــه دنبــال گــزارش دوســتداران میراث فرهنگــی مبنــی بــر 
ــد حفــاری غیرمجــاز در روســتایی از  فعالیــت اعضــای بان
توابــع شهرســتان مراوه تپــه، بالفاصلــه موضــوع در دســتور 
کار یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی اســتان گلســتان قــرار 

ــت.« گرف
او افــزود: »مأمــوران یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی 
اســتان گلســتان بــا تشــکیل تیــم ویــژه بررســی و تحقیــق 
ــام  ــا هماهنگــی مق ــر، ب ــد صحــت خب ــه محــض تأیی و ب
ــزام  ــل اع ــه مح ــی ب ــل انتظام ــراه عوام ــه هم ــی ب قضای
ــاران  ــه شناســایی محــل اســتقرار حف شــدند و نســبت ب

ــد.« ــدام کردن اق
ضمــن  عملیــات  ایــن  »در  داد:  ادامــه  رحمت الهــی 
ــاز،  ــاری غیرمج ــد حف ــای بان ــر از اعض ــتگیری ١0 نف دس
ــزار و ادوات حفــاری بــه همــراه یــک دســتگاه  تعــدادی اب
بیــل مکانیکــی، یــک دســتگاه تریلــی و یــک دســتگاه پژو 

ــد.« ــط ش ــف و ضب 40٥ کش

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
اســـتان گیـــالن از تدویـــن 
ـــه  ـــرای س ـــم ب ـــط و حرای ضواب
ــتان  ــن اسـ ــی ایـ ــر تاریخـ اثـ
بـــه منظـــور حفاظـــت از میراث فرهنگـــی و جلوگیـــری 
از هرگونـــه ساخت وســـاز غیرمجـــاز، توســـط ایـــن 

ــر داد. ــت خبـ معاونـ
ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ــط و  ــت: »ضوابـ ــی گفـ ــی جهانـ ــالن، ولـ ــتی گیـ دسـ
ــد  ــیخ زاهـ ــی شـ ــای تاریخـ ــه بناهـ ــم مجموعـ حرایـ
ــارتالش و  ــال لیسـ ــه صلصـ ــان، قلعـ ــی الهیجـ گیالنـ

کـــوره آجرپـــزی رشـــت بـــرای تصویـــب نهایـــی بـــه 
دبیرخانـــه شـــورای مرکـــزی وزارت میراث فرهنگـــی، 
ــده اســـت.« ــال شـ ــتی ارسـ گردشـــگری و صنایع دسـ

ــار و  ــال لیسـ ــه صلصـ ــامان دهی قلعـ ــزود: »سـ او افـ
ــرار دارد  ــهر رشـــت در اولویـــت قـ ــوره آجرپـــزی شـ کـ
و برون ســـپاری ایـــن بناهـــا بـــرای جـــذب گردشـــگر 
ــن  ــر تعییـ ــداف دیگـ ــدار از اهـ ــتغال پایـ ــاد اشـ و ایجـ

حرائـــم اســـت.«
ــت  ــن معاونـ ــت ایـ ــرد: »سیاسـ ــح کـ ــی تصریـ جهانـ
حفاظـــت از آثـــار بـــا ارزش فرهنگـــی تاریخـــی بـــوده 
ـــی در  ـــر فرهنگ ـــث فاخ ـــم مواری ـــن حرائ ـــه تدوی و برنام

دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.«
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دریاچــه ارومیــه یکــی از زیســت بوم های ارزشــمند 
ایــران و منطقــه بــه لحــاظ تنــوع گونــه گیاهــی و 
جانــوری چنــد ســالی اســت بــا کم آبــی دســت 
بــا  زیــادی  می کند.برنامه هــای  نــرم  پنجــه  و 
ــرا مســووالن  ــی اجــرا شــد زی ــع محل ــت جوام محوری
و دســت اندرکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــدون 
ــه  ــات دریاچ ــی نج ــع محل ــت جوام ــت و منفع دخال
ممکــن نیســت. حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه کــه در 
ــزار  ــش از 51 ه ــده، بی ــع ش ــران واق ــرب ای ــمال غ ش
کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و یکــی از 6 حوضــه 
ــن  ــز بی ــن حوضــه آبری ــی کشــور اســت. ای ــز اصل آبری
اســتان های آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی 
و کردســتان مشــترک اســت. دبیــر ســتاد احیــای 
ــت:  ــه گف ــن دریاچ ــا ای ــورد احی ــه در م ــه ارومی دریاچ
ــن ســتاد  ــدون اجــرای مصوبه هــای ای ــن دریاچــه ب ای
ــان پنــج هــزار کیلومتــر مربعــی نمــک تبدیــل  ــه بیاب ب
جلســه  دوازدهمیــن  در  کالنتــری  می شد.عیســی 
کارگــروه ملــی نجــات دریاچــه ارومیــه کــه بــا حضــور 
ــوری  ــاون اول رئیس جمه ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
در ارومیــه برگــزار شــد، افــزود: مصوبه هــای ایــن 
کامــل  طــور  بــه  زمینه هــا  همــه  در  بایــد  ســتاد 
ــا  ــق برنامه ریزی ه ــرد: طب ــه ک ــی شــود.وی اضاف اجرای
ــا تاخیــر یــک و نیــم ســاله نســبت  دریاچــه ارومیــه ب
تــا ســال 1406  و  بــه پیش بینــی صــورت گرفتــه 
ــا  ــرد: ت ــان  ک ــود.وی بی ــا می ش ــل احی ــور کام ــه ط ب
ــرای  ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــش از90 ه ــت بی ــروز دول ام
ــا  ــت و ب ــرده اس ــه ک ــه هزین ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــخت افزاری  ــای س ــز کاره ــزان نی ــن  می ــد ای 15 درص
تاکیــد  رئیس جمهــوری  می یابد.معــاون  پایــان 
ــای  ــتاد احی ــای س ــه در مصوبه ه ــی ک ــا زمان ــرد: ت ک
ــه  ــد ب ــت بای ــده اس ــر نش ــه تجدیدنظ ــه ارومی دریاچ
ــی شــود. ــط اجرای ــای مرتب ــل توســط نهاده ــور کام ط

آخریــن  طبــق  ارومیــه  دریاچــه  امیدبخــش  تــراز 
پایــش بــه یک هــزار و 271 متــر و 23 ســانتی متر 

ــه ســال گذشــته 95 ســانتی متر  رســیده کــه نســبت ب
آبــی  نگیــن  نشــان می دهد.مســاحت  را  افزایــش 
ــزار و 776  ــه 2 ه ــر ب ــال حاض ــز در ح ــان نی آذربایج
کیلومترمربــع اســت کــه یــک هــزار و 41 کیلومتــر 
ــرآورد  ــان مشــابه ســال گذشــته ب ــع بیشــتر از زم مرب
ــم آب  ــش حج ــن پای ــق آخری ــود.همچنین طب می ش
موجــود در دریاچــه ارومیــه حــدود ســه میلیــارد و 240 
ــارد و  ــش 2 میلی ــه افزای ــب اســت ک ــون مترمکع میلی

ــابه  ــان مش ــه زم ــبت ب ــی را نس ــون مترمکعب 170 میلی
ــل از تشــکیل ســتاد  ســال گذشــته نشــان می دهد.قب
ــط  ــور متوس ــه ط ــاالنه ب ــه س ــه ارومی ــای دریاچ احی
ســایه  در  امــا  می یافــت  کاهــش  ســانتی متر   40
دولــت  تــالش  و  اعتبــار  تخصیــص  برنامه ریــزی، 
ــد خشــک شــدن آن  ــرای احیــای ایــن دریاچــه، رون ب
ــه  ــک دریاچ ــه کم ــم ب ــا ه ــد و بارندگی ه ــف ش متوق
آمد.دریاچــه ارومیــه در قالــب طرح هــای ســتاد احیــا 
ــراز  ــه ت ــال از 1394ب ــدت 10 س ــرف م ــت ظ ــرار اس ق
اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن دریاچــه از اواســط دهــه 

ــار  ــر آم ــا ب ــه خشــک شــدن کــرد و بن 1380 شــروع ب
بین المللــی تــا ســال 2015 میــالدی حــدود 80 درصــد 

ــد. ــک ش ــاحت آن خش از مس

 طرح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه 
معــاون اول رئیس جمهــوری هــم در ایــن مراســم 
ارومیــه  دریاچــه  ســخت افزاری  اقدامــات  گفــت: 
و تونــل انتقــال آب بــه ایــن دریاچــه تــا پایــان 
می رسد.اســحاق  ســرانجام  بــه  دوازدهــم  دولــت 
ــارد  ــزار و 650 میلی ــون 34 ه ــزود: تاکن ــری اف جهانگی
ریــال بــه غیــر از منابــع داخــل دســتگاهی بــرای 
ــرد:  ــد ک ــت.وی تاکی ــه شده اس ــه هزین ــای دریاچ احی

بــا  را  الزم  اقدامــات  نیــز  اجرایــی  دســتگاه های 
اعتبــارات درون دســتگاهی بایــد انجــام دهنــد و منتظــر 
ــا بیــان اینکــه  تخصیــص اعتبــار ســاالنه نباشــند.وی ب
ــه  ــه در حوض ــت و گلخان ــرای صنع ــص آب ب در تخصی
ــه  ــا ب ــم، ادامــه داد: م ــه مشــکلی نداری دریاچــه ارومی
ــوان  ــام ت ــتیم و تم ــردم هس ــکل م ــل مش ــال ح دنب
خــود را در ایــن خصــوص بــه کار می گیریــم و بنــا 
نداریــم کــه بــرای مــردم مشــکل آفرین باشــیم.معادن 
ــال  ــه دنب ــت ب ــرد: دول ــح ک ــوری تصری اول رئیس جمه
آرامــش و توســعه کل کشــور بــه ویــژه حوضــه دریاچــه 
ــن  ــز در ای ــا را نی ــام برنامه ریزی ه ــت و تم ــه اس ارومی

وعده احیاء دریاچه ارومیه تا سال 1406
رئیس سازمان محیط زیست: دریاچه ارومیه بدون اجرای مصوبه های ستاد احیا به بیابان نمک تبدیل می شود

دبیـر سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه در مـورد احیـا ایـن دریاچـه گفت: ایـن دریاچه بـدون اجـرای مصوبه هـای این 
سـتاد بـه بیابان پنـج هزار کیلومتر مربعـی نمک تبدیل می شد.عیسـی کالنتـری در دوازدهمین جلسـه کارگروه ملی 
نجـات دریاچـه ارومیـه که با حضور »اسـحاق جهانگیـری« معـاون اول رئیس جمهـوری در ارومیه برگزار شـد، افزود: 
مصوبه هـای ایـن سـتاد باید در همه زمینه ها بـه طور کامل اجرایی شـود.وی اضافـه کرد: طبـق برنامه ریزی ها دریاچه 
ارومیـه بـا تاخیـر یـک و نیم سـاله نسـبت به پیش بینی صـورت گرفتـه و تا سـال 1406 به طـور کامل احیا می شـود.
وی بیـان  کـرد: تـا امـروز دولـت بیش از90 هـزار میلیارد ریـال برای احیـای دریاچه ارومیـه هزینه کرده اسـت و با 1۵ 
درصـد ایـن  میـزان نیز کارهای سـخت افزاری پایـان می یابد، طبـق برنامه ریزی ها دریاچـه ارومیه با تاخیـر یک و نیم 

سـاله نسـبت به پیش بینی مواجه هسـتیم.

عیسـی کالنتـری: طبـق برنامه ریزی هـا دریاچـه ارومیه با 
تاخیر یک و نیم سـاله نسـبت به پیش بینـی صورت گرفته 
و تـا سـال 1406 بـه طـور کامـل احیـا می شـود.وی بیـان  
کـرد: تـا امـروز دولت بیـش از90 هـزار میلیارد ریـال برای 
احیـای دریاچـه ارومیـه هزینه کرده اسـت و بـا 1۵ درصد 
ایـن  میـزان نیـز کارهـای سـخت افزاری پایان می یابـد. تا 
زمانـی کـه در مصوبه هـای سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه 
تجدیدنظر نشـده اسـت باید به طور کامل توسـط نهادهای 

مرتبط اجرایی شـود.

محققــان ویتنامــی یــک گونــه جانــوری شــبیه 
بــه گــوزن را کــه بــه انــدازه گربــه بــوده و تصــور 
می شــد در دهــه 1990 میــالدی بــه دلیــل 
ــت،  ــده اس ــرض ش ــد منق ــش از ح ــکار بی ش
پشــت  مجــددا کشــف کردند.موش آهــوی 
ــوان موش آهــوی ویتنامــی  ــا عن ــه ب ــره ای ک نق
هــم شناســایی می شــود، جانــور کوچکــی 
ــت  ــک دس ــوان آن را درون ی ــه می ت ــت ک اس
جــای داد. ایــن جــاور، یــک گونــه بســیار 
نــادر اســت کــه اولیــن بــار در ســال 1910 
ــر اســاس توصیــف مشــخصات آن  میــالدی ب
ــه  ــن گون ــه ای ــار ک ــن ب ــد. آخری ــایی ش شناس
ــه،  ــرار گرفت ــی ق ــل علم ــه و تحلی ــورد تجزی م
در ســال 1990 بــوده اســت کــه یــک راس 
از آن توســط یــک شــکارچی کشــته شــد 
ــرد. ــدا ک ــان اه ــه محقق ــور را ب ــه جان و او الش

از آن زمــان تــا کنــون نگرانی هــای بســیاری 
ــه در  ــن گون ــراض ای ــال انق ــا احتم ــه ب در رابط
ــر شــکار بیــش از حــد آن در منطقــه وجــود  اث
داشــت تــا ایــن کــه گروهــی از محققــان 
ــی  ــات وحــش جهان موسســه حفاظــت از حی
)GWC( توانســتند تصاویــری از جانــور را در 
حیــات وحــش بــه ثبــت برســانند.ان نگویــن، 
ــری  ــه رهب ــه وظیف ــان GWC ک یکــی از محقق
ایــن گــروه تحقیقاتــی را بــر عهــده داشــت، در 
ــی تصــور کشــف  ــا حت ــت: »م ــن رابطــه گف ای
ــتیم،  ــن نداش ــز در ذه ــه را نی ــن گون ــدد ای مج
ــده  ــت ش ــر ثب ــه تصاوی ــی ک ــن زمان ــر ای بناب
ــرده و  ــت را بررســی ک ــای ثاب توســط دوربین ه
ــای  ــا پهلوه ــو ب ــک موش آه ــی از ی عکس های
نقــره ای را دیــدم، شــگفت زده و خوشــحال 
شــدم. ایــن گونــه بــرای مــدت زمــان طوالنــی 
ــف  ــت. کش ــود داش ــا وج ــورات م ــا در تص تنه
ویتنامــی  واقعیــت کــه موش آهــوی  ایــن 
ــن گام  ــوز هــم در طبیعــت وجــود دارد، اولی هن
ــه  ــن گون ــودی ای ــدم ناب ــان از ع ــرای اطمین ب
ــایی  ــال شناس ــرعت در ح ــه س ــا ب ــت و م اس
روش هــای محافظــت از آن هســتیم.«اعضای 
گــروه تحقیقاتــی نگویــن پیــش از نصــب 
ــام  ــت در ســه منطقــه از ویتن ســه دوربیــن ثاب
ــا  ــو در آن ه ــایی موش آه ــال شناس ــه احتم ک
وجــود داشــت، بــا شــکارچیان محلــی مشــورت 
کردنــد. در طــول دوره پنج ماهــه فعالیــت ایــن 
دوربین هــا مجموعــا 275 عکــس از ایــن گونــه 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
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 زم

ش
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گرمایش جهانی باکتری ها و تولید گر
دی اکسید کربن بیشتر 

تهــران- ایرنــا- نتایــک یــک مطالعــه جدیــد نشــان می 
ــرای  ــا ب ــوا باکتری ه ــای ه ــش دم ــا افزای ــه ب ــد ک ده
ــه ســوخت و  ــن افزایــش، ب ــا ای ســازگار کــردن خــود ب
ســاز بدنشــان ســرعت بخشــیده و دی اکســید کربن بیشــتری منتشــر 
مــی کنند.بــه گــزارش خبرگــزاری یونایتدپــرس، محققانــی کــه در زمینــه 
تغییــرات آب و هــوا تحقیــق مــی کننــد همچنــان ســرگرم  کشــف حلقه 
ــان هســتند.   ــای جه ــرم شــدن دم ــی ناشــی از گ ــای بازخــورد منف ه
محققــان »کالــج ایمپریــال لنــدن« در انگلیــس در ایــن تحقیــق جدیــد 
متوجــه شــدند کــه باکتــری هــا بــرای ســازگار کــردن خــود بــا افزایــش 
دمــای هــوا،  بــا ســرعت بخشــیدن بــه ســوخت و ســاز بدنشــان، دی 
اکســید کربــن بیشــتری تولیــد مــی کنند.باکتــری هــا و آرکــی باکتــری 
هــا، ســاختار گــروه موجــودات تــک ســلولی موســوم بــه »پروکاریــوت 
هــا« را تشــکیل مــی دهنــد؛ ایــن دو گــروه باکتــری هــا بیــش از نیمــی 
از زیســت تــوده ســیاره زمیــن را تشــکیل مــی دهنــد.  ایــن دو گــروه 
ــد. ــن آزاد مــی کنن ــگام تنفــس، دی اکســید کرب ــد انســان در هن مانن

هرچــه باکتــری هــا ســریعتر تنفس کننــد، دی اکســید کربن بیشــتری 

منتشــر مــی کننــد و بــا افزایــش دمــا، باکتــری هــا ســریعتر تنفس می 
کننــد. تــا اکنــون رابطــه دقیــق میــان دمــای هــوا و تنفــس پروکاریــوت 
هــا مشــخص نبود.محققــان در ایــن مطالعــه چگونگــی تاثیــر دمــا بــر 
ــد. نتایــج  آهنــگ تنفــس 482 پروکاریــوت مختلــف را محاســبه کردن
آزمایــش هایــی کــه در محیــط آزمایشــگاه انجــام شــد، نشــان دادنــد 
ــه  ــوا، ب ــای ه ــش دم ــا افزای ــش ب ــا در واکن ــوت ه ــر پروکاری ــه اکث ک
آهنــگ تنفــس خــود ســرعت مــی بخشــند.به گفتــه محققــان، جوامــع 
پروکاریــوت هــا در طوالنــی مــدت بــه نحــوی تکامــل مــی یابنــد کــه در 
دماهــای باالتــر کارآمدتــر باشــند و در نتیجــه قــادر بــه افزایــش هــر چــه 
ــود.  بنابرایــن افزایــش  بیشــتر ســوخت و ســاز بــدن خــود خواهنــد ب
دمــای هــوا تاثیــر مضاعفــی بــر بســیاری از جوامــع پروکاریــوت هــا دارد 
ــد  ــاه مــدت و هــم در بلن ــا اجــازه مــی دهــد کــه هــم در کوت ــه آنه و ب
مــدت کارآمدتــر عمــل کننــد و ســهم هــر چــه بیشــتری در تولیــد کربــن 
ــان داشــته باشــند.  ــان و در نتیجــه افزایــش دمــای هــوای جه در جه
 Nature Communications ــه ــاری در مجل ــه ج ــق هفت ــن تحقی ای

منتشــر شــده اســت.

ــام  ــا انج ــاه را ب ــان م ــوم آب ــه س ــت هفت ــط زیس ــاالن محی فع
ــپری  ــت س ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــی ب ــالی مختلف فعالیت ه
کردند.بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، فعــاالن محیــط زیســت 
ــالی  ــام فعالیت ه ــا انج ــاه را ب ــان م ــوم آب ــه س ــبز هفت ــرار س ق
مختلفــی بــرای حفــظ محیــط زیســت ســپری کردنــد. دویســت 
و دهمیــن برنامــه تشــکل پاکســازان طبیعــت فــارس، کــه 
نقــاط مختلــف  بــا محوریــت فرهنگســازی و پاکســازی در 
اســتان فــارس و بــه همــت اعضــا فعــال و پرتــالش گــروه 
صــورت میگیــرد، در هــوای دل انگیــز پاییــزی ایــن هفتــه و 
ــب  ــالت و ش ــی ق ــتای تاریخ ــازی روس ــه پاکس ــه ب در دو مرحل
ــه  ــارس ب ــتان ف ــرد اس ــهر الم ــت.در ش ــاص داش ــتری اختص ش
ــوز، تشــکل زیســت  ــش آم ــه دان ــی داشــت هفت مناســبت گرام
ــا هماهنگــی شــورا، دهیــاری  محیطــی ســبز گســتران پاقــالت ب
و مدیریــت مدرســه روســتای ابکنــه بــه برگــزاری کالســهای 
ــش  ــتفاده دان ــت. اس ــه پرداخ ــن منطق ــدارس ای ــی در م آموزش
ــه کیســه هــای  ــه ب آمــوزان از وســایل و ظــرف تمــام مصــرف، ن
ــت  ــرام و حفاظ ــرف، و احت ــار مص ــک ب ــروف ی ــتیکی و ظ پالس
ــرد  ــن کارگاه در الم ــم ای ــوارد مه ــه از م ــش منطق ــات وح از حی
اســتان فــارس بــود کــه بــا اســتقبال گــرم اهالــی منطقــه 
ــه مناســبت  ــارس ب ــه رو شــد.در شــهر سروســتان اســتان ف روب
ــه  ــده ناحی ــور فرمان ــا حض ــوز و ب ــش آم ــه دان ــت هفت گرامیداش
ــن  ــران، انجم ــیج خواه ــده بس ــپاه، فرمان ــیج س ــت بس مقاوم
ــا  ــت و بق ــط زیس ــن محی ــتان و انجم ــت سروس ــقان طبیع عاش
ــع  ــه آمــوزش حفاظــت از مناب ــن شهرســتان، برنام و ســالمت ای

ــن  ــت و همچنی ــه طبیع ــرام ب ــت، احت ــط زیس ــی و محی طبیع
توزیــع کیســه لقمــه بیــن دانــش آمــوزان مدرســه تمــدن ســازان 
در اســتان بوشــهر انجــام گرفــت.در شــهر ســعدآباد اســتان بوشــهر 
ــه اعضــای انجمــن دوســتداران طبیعــت  ــدار صمیمان پــس از دی
ســعدآباد بــا اعضــای انجمــن تــور کلیــک بوشــهر، اعضــای ایــن 
ــذر  ــال و ب ــت نه ــارکت در کاش ــتی مش ــط زیس ــن محی دو انجم
ــور  ــن ت ــازی انجم ــکاری و پاکس ــه درخت ــازی در برنام و پاکس
کلیــک بوشــهر در منطقــه دلــوار اســتان بوشــهر انجــام گرفــت.در 
یــک قــرار ســبز دیگــر در اســتان اصفهــان توســط مجمــع فعــاالن 
محیــط زیســت اصفهــان حاشــیه زاینــده رود، حــد فاصــل ســی 
ــای  ــماند ه ــیگار و پس ــر س ــزی از فیلت ــل فل ــا پ ــل ت ــه پ و س
غیــر بازیافتــی پاکســازی شــد.در شــهر مســجد ســلیمان اســتان 
خوزســتان در گام هشــتم طــرح شــهر ســبز مــن تعــداد 30 
اصلــه نهــال از نــوع گونــه بومــی بــا حضــور جمعــی از دوســتداران 
ــان  ــی بی ــت ب ــارک مل ــط زیســت در محــدوده پ طبیعــت و محی
ــاری  ــداری و آبی ــر نگه ــد.تاکید ب ــته ش ــلیمان کاش در مسجدس
ــان از  ــاز درخت ــورد نی ــود م ــن و ک ــی تامی ــش بین ــا و پی ــال ه نه
جملــه مــوارد در اجــرای ایــن طــرح بــود. در ایــن برنامــه انجمــن 
هــای دیــده بــان دوســتداران محیــط زیســت، دوســتداران آوای 
ــوان طبیعــت دوســت در اســتان خوزســتان  طبیعــت کارون و بان
ــاک« در  ــگاه پ ــاک، ورزش ــتند.پویش »ورزش پ ــارکت داش مش
ــه  ــن برنام ــد. ای ــزار ش ــتان برگ ــتان خوزس ــلیمان اس مسجدس
بــا مشــارکت انجمــن هــای دیــده بــان دوســتداران محیــط 
ــزار شــد.  ــت در خوزســتان برگ زیســت و دوســتداران آوای طبیع

ــا همراهــی هــواداران فوتبــال و در جریــان  در ایــن پویــش کــه ب
ــت  ــط زیس ــاالن محی ــت فع ــورت گرف ــر ص ــگ برت ــابقات لی مس
بــه پاکســازی ســکوهای ورزشــگاه پــس از پایــان دیــدار نفــت و 
ــش ســومین ســال اجــرای خــود  ــن پوی ــد. ای نســاجی پرداختن
را تجربــه مــی کنــد و طــی ایــن مــدت نقــش مهمــی در ترویــج 
ــرای  ــی ب ــت.طرح  »گلدان ــته اس ــه داش ــن زبال ــگ نریخت فرهن
ــا گل و گلــدان  ــا هــدف معاوضــه پســماند کاغــذی ب بازیافــت« ب
در مسجدســلیمان اســتان خوزســتان اجــرا شــد. در ایــن طــرح 
ــورای  ــارکت ش ــا مش ــهروندان و ب ــن از ش ــت دو ت ــه هم ــه ب ک

هماهنگــی تشــکل هــای محیــط زیســتی خوزســتان انجــام 
گرفــت، شــهروندان ضمــن تحویــل انــواع کاغــذ )کتــاب، جــزوه، 
ــماند  ــع آوری پس ــز جم ــه مرک ــن و...( ب ــه، کارت ــه، روزنام مجل
ــی و هدایایــی از مــواد  کاغــذی، گلهــای زینتــی، گیاهــان آپارتمان
بازیافتــی دریافــت کردند.امســال نیــز همچــون ســال هــای 
گذشــته، سرشــماری پاییــزه جمعیــت حیــات وحــش در منطقــه 
ــز  ــی ری ــه در ن ــی قطروی ــارک مل ــور و پ ــرام گ حفاظــت شــده به

ــارس انجــام شــد. ف

هــوای پــاک و محیــط  زیســت ســالم نقــش مهمــی در رفــاه 
ــود  ــادی وج ــواهد زی ــد. ش ــا می کن ــه ایف ــی جامع ــمی و روان جس
ــای  ــق تخریب ه ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــوا ب ــی ه ــه آلودگ دارد ک
زیســت محیطــی، اثــرات زیان بــاری بــر ســالمتی و محیــط  زیســت 
ــو،  ــم و گل ــوزش چش ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ــان ها وارد می کند.ب انس
ــال  ــر ابت ــش خط ــی، افزای ــکالت تنفس ــینه و مش ــی قفسه س تنگ
ــرات  ــه اث ــد آســم از جمل ــوی مانن ــه قلبــی و مشــکالت ری ــه حمل ب
ــت و در  ــان ها اس ــالمتی انس ــر س ــوا ب ــی ه ــه آلودگ ــار اولی زیان ب
صــورت تشــدید، ایــن مشــکل می توانــد بــه ســرطان و آســیب بــه 

پاکسازی، کاشت نهال و نه به زباله برای 
محیط زیست

زلزله

محیط 
زیست

آغاز گشت های شبانه محیط زیست در تهران

پروژه مشترک زلزله شناسی ایران 
با ایتالیا و فرانسه

معـاون نظـارت و پایـش اداره 
اسـتان  زیسـت  محیـط  کل 
تهـران از رصد شـبانه واحدهای 
آالینـده  در پایتخـت خبـر داد.

محمـد رسـتگاری در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر با اشـاره به 
تشـریح گشـت و پایـش شـب اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
اینکـه وارد فصـل سـرما شـده ایـم و احتمال وقـوع پدیده 
وارونگـی دمـا و افزایـش آالینـده هـا را پیـش رو داریـم، 
در نیمـه دوم سـال بحـث پایـش هـای ویـژه را طراحـی 
کـرده ایـم و بـه همـکاران در سـطح شهرسـتانها و اسـتانها 
ابـالغ کـرده ایـم کـه از ایـن بـه بعد در شـب ها هم گشـت 
داشـته باشـند و بـا آلودگـی هـای احتمالی برخـورد کنند.

وی افـزود: منظـور از آلودگـی هـای احتمالـی، فعالیـت 
واحدهـای صنعتی آالینده، معادن شـن و ماسـه، فعالیت 
هـای معدنـی آالینـده، ضایعات سـوزی ها، ذغال سـوزی 
هـا ... و از ایـن دسـته آالینـده ها شـامل می شـود.معاون 
نظـارت و پایـش اداره کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران 
افـزود: از دیشـب در سـطح اسـتان ایـن کار شـروع شـده 
اسـت و بـا توجـه بـه گزارشـی کـه بـرای مـن ارسـال کرده 

اند خوشـبختانه واحدهای صنعتی همکاری خوبی داشـته 
انـد و آلودگـی هـای جـدی را  در ایـن حـوزه نداشـته ایـم.

رسـتگاری ادامـه داد: واحدهـای بـزرگ دارای پتانسـیل 
آالیندگی را شـب گذشـته رصـد کردیم. از جملـه واحدهای 
تولیـد سـیمان، گـچ و... همچنیـن معـادن شـن و ماسـه 
شهرسـتان قدس و پاکدشـت رصد شـد و سـایر شـهرک 
هـای صنعتـی در حوزه شهرسـتانهای تهران رصد شـد.وی 
گفـت: بـا توجـه بـه گزارشـی که همـکاران مـا ارسـال کرده 
انـد شـب گذشـته تقریبـا 10 مـورد اطفـا حریـف و آتـش 
سـوزی در تهران انجام شـد با اینکه جزو شـرح وظایف ما 
نیسـت با توجـه بـه آلودگی گسـترده ای که در شـهروجود 
داشـت همکارانمان ایـن حریق ها را اطفا کردنـد و 5 واحد 
هـم اخطاریـه گرفتند.رسـتگاری خاطرنشـان کـرد: ایـن 5 
واحـدی کـه اخطاریـه گرفتـه انـد مشکلشـان این بـود که 
در واحدشـان فعالیـت هـای آالینده داشـته انـد.وی گفت: 
معـادن شـن و ماسـه  کـه اعـالم شـده اسـت بـا توجه به 
آلودگـی هـوا هیـچ گونه فعالیتی نداشـته باشـند دیشـب 
پایشـی در همین راسـتا انجام شـد و هیچ واحد فعالی را 

در واحـد شـن و ماسـه مشـاهده نکردیـم.

پژوهشـگاه  فنـاوری  معـاون 
زلزله شناسـی گفت: پژوهشـگاه 
بـا بسـیاری از کشـورهای غربی 
تـوان  بـه  کـه  آسـیا  منطقـه  و 
هـم  اسـت.  داشـته  همـکاری  داشـته اند  نیـاز  مـا  علمـی 
اکنـون مـا پـروژه مشـترکی بـا کشـورهای فرانسـه و ایتالیـا 
در مـورد »شناسـایی دقیـق تـر پوسـته ایـران« داریم.محمد 
داوودی روز جمعـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار علمـی ایرنـا 
بـه فعالیت هـای بین المللـی پژوهشـگاه، اظهـار  بـا اشـاره 
داشـت: فعالیـت هـای دیگـری اعـم از برگزاری رشـته های 
دمشـق سـوریه  دانشـگاه  در  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی 
نیـز اجرایـی شـد کـه بـه دلیـل بـروز نـا آرامی هـا متوقـف 
شـد.وی بـا اشـاره بـه شـرایط حـال حاضـر دنیـا در زمینـه 
ژئوتکنیـک لـرزه ای عنـوان کـرد: زمانـی کـه امـواج زلزلـه به 
سـازه های بشرسـاز برسـد، از الیـه هایـی عبـور مـی کنـد که 
سـنگ نیسـتند بلکـه نـرم و رسـوبات خاکـی هسـتند و در 
اثـر عبـور از ایـن رسـوبات خاکـی کـم ضخامـت تغییـرات 
می شـود.داوودی  حاصـل  زلزلـه  مشـخصات  در  شـدیدی 
تصریـح کـرد: در پژوهشـگاه بین المللـی زلزلـه شناسـی و 
مهندسـی زلزلـه ایـن موضوعـات بـه صـورت کامـل بررسـی 

محیـط  کـه  سـازه هایی  انـواع  ایـن  بـر  عـالوه  می شـود. 
خاکـی اعـم از سـدهای خاکـی و قرارگیـری سـازه بـر روی 
لـرزه ای  ژئوتکنیـک  موضوعـات  ایـن محل هـا  در  نیـز  پـی 
اثـر زلزلـه  بـر  را  مطـرح می شـود کـه یکسـری مخاطـرات 
را  بشـر  و  ایجـاد مـی شـود  در زمیـن  ژئوتکنیکـی  دیـد  از 
دچـار مشـکل می کند.عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه زلزله 
ژئوتکنیـک  مسـائل  پژوهشـگاه  در  عنـوان کـرد:  ادامـه  در 
لـرزه ای بـا علـم روز دنیـا بررسـی می شـود. در سـال های 
اخیـر پیشـرفت های خوبـی ایجـاد شـده و بـا دقـت بسـیار 
باالیـی ایـن مطالعـات در کشـور در حـال انجـام اسـت.وی 
داد:  توضیـح  ژئوتکنیـک  بـه موضـوع تخصصـی  اشـاره  بـا 
بـا  همسـو  ایـران،  ماننـد  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در 
سیاسـت های عمرانـی، پروژه هـای سدسـازی بسـیار مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت و بـه همیـن منظـور شـرکت های 
پیمانـکاری بـا مهندسـین ژئوتکنیـک همـکاری گسـترده ای 
دارنـد.داوودی ادامـه داد: همچنیـن بـا توجـه بـه گسـترش 
سـاخت و سـاز، پهنـه وسـیعی از زمین هایـی کـه قبـاًل برای 
فعالیت هـای عمرانـی بـه عنـوان بسـتر مـورد اسـتفاده قـرار 
نمی گرفـت امـروزه بـا کمـک علـم ژئوتکنیک، بهسـازی و به 

شـده اند.  تبدیـل  مناسـب  بسـتری 

پیرایش موی انسان، عامل انگشتان گم شده کبوترهاست
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که شستشو، کوتاه کردن و خشک کردن مو در سالن های 
آرایشگاه، عامل از دست رفتن یک یا دو انگشت پای کبوترهایی است که در اطراف این سالن ها 
زندگی می کنند. 

بازگشت گونه 
گمشده موش آهوی 

تمینیاتوری 
یس

ط ز
حی

روزنامه نگاران حوزه محیط زیست و جسارت تهیه م
گزارش های تحقیقی 
حاضـر  حـال  در  براینکـه،  تاکیـد  بـا  روزنامه نـگار  یـک 
روزنامه نگاران کشـورمان در حوزه محیط زیسـت بیشـتر به 
حـوادث مـی پردازنـد گفـت: روزنامه نـگاران حوزه محیط زیسـت 
بایسـتی جسـارت تهیه گزارش های تحقیقی مناسـب را داشـته باشند.به 
گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، صدیقه ببران در نشسـت "نقش رسـانه 
در ترویج علم با رویکرد شـناخت ایران زمین" در مرکز تحقیقات سیاسـت  
علمی کشـور در سـخنانی با تاکید براینکـه، روزنامه نگاری محیط زیسـت 
در ارتبـاط با توسـعه پایدار اسـت، افزود: در واقع توسـعه پایـدار دربرگیرنده 
و مجموعه ای از مباحث اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و 
البته زیسـت محیطی و بسـیار با اهمیت اسـت.وی اظهارکرد: اگر در حوزه 
روزنامـه نـگاری محیـط زیسـت  فعالیـت مـی کنیم به طـور حتم جـدا از 
فعالیـت روزنامـه نـگاری علمی، نیازمنـد دانش و علم این حوزه هسـتیم 
کـه البتـه در شـرایط فعلـی ایـن خود بـرای بسـیاری جای عالمت سـوال 
اسـت.ببران بـا بیان اینکه، توجـه به علم روزنامه نـگاری نیازمند دو بخش 
شـامل روزنامـه نـگاری توسـعه و روزنامـه نـگاری تحقیقی اسـت، افزود: 

اینکـه مـی گوییـم روزنامـه نـگاری توسـعه، بدلیل آن اسـت که مـا باید از 
حوزه توسـعه ای صرف اقتصادی خارج و وارد روزنامه نگاری توسـعه آنهم 
به شـکل پایـدار و همه جانبه شـویم.مدیر روابط عمومی وزارت نیـرو ادامه 
داد: هنگامـی توسـعه پایـدار و ماندگار اسـت کـه اتفاقاتی که در حوزه رشـد 
و پیشـرفت رخ مـی دهد، به نسـل بعدی نیز منتقـل شـود.وی در ادامه با 
اشـاره به دهه هفتاد و دوره سـازندگی در کشـور و سـاخت و راه اندازی انواع 
و اقسـام پـروژه هـا در بخش های مختلف افزود: البته ایـن گونه اقدامات 
در جـای خـود بسـیار خوب بوده اسـت، اما اساسـا روزنامه نگاری توسـعه 
بـا رویکـرد توسـعه پایـدار صرفا به این نمـی پـردازد بلکه از نگـرش و نگاه 
منتقدانـه نیـز برخـوردار اسـت.این کارشـناس ارتباطات با بیـان اینکه مگر 
مـی شـود توسـعه بدون یـک فرایند حاصل شـود، گفـت: روزنامـه نگاری 
کـه بـه ایـن مباحـث ورود مـی کند نبایسـتی کار خـود را صرفا محـدود به 
تهیـه یـک خبـر از راه انـدازی یک پروژه کنـد و این یعنی این پـروژه چطور 
راه انـدازی و احیانـا از چـه پیامدهایـی برخوردار اسـت و نحـوه اجرای یک 

پـروژه یا هزینـه آن چگونه بوده اسـت. 

 ها
هی

ما

تهران-ایرنــا- نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد 
کــه داروهــای ضــد افســردگی نیــز وارد رودخانه هــا 
و نهرهــا می شــوند و شــیوه رفتــار برخــی ماهیــان را 
هنــگام شــکار غــذا تغییــر می دهند.بــه گــزارش روزنامــه 
دیلــی میــل، محققــان دانشــگاه »مونــاش« در ملبــورن اســترالیا 
ــا داروی ضــد  ــه آی ــه اینک ــق در زمین ــرای تحقی ــه ب ــن مطالع در ای
افســردگی »فلوکســتین« پویایــی ماهــی هــا را تغییــر مــی دهــد 
ــی  ــود در معرض ــگاه خ ــی را در آزمایش ــداد 260 ماه ــر تع ــا خی ی
ــای آب  ــوال در نهاده ــه معم ــد ک ــرار دادن ــن دارو ق ــطوحی از ای س
ــی  ــه ماه ــن مطالع ــان در ای ــود. محقق ــی ش ــت م ــیریان یاف ش
ــل  ــب تمای ــه اغل ــد ک ــرار دادن ــورد آزمایــش ق mosquitofish را م
دارنــد بــه صــورت گروهــی شــکار کننــد. محققــان در ایــن مطالعــه 
ــه صــورت  ــم ب ــرادی و ه ــه صــورت انف ــم ب ــا را ه ــی ه ــن ماه ای
ــد.  ــرار دادن گروهــی در معــرض ســطوحی از داوری فلوکســتین ق
محققــان متوجــه شــدند کــه فلوکســتین کــه مــاده اصلــی داروی 
ــای  ــار ماهی ه ــر رفت ــی در تغیی ــری واضح ــت، تاثی Prozac اس
منــزوی نداشــت امــا باعــث تغییــر رفتــار شــکار ماهی هایــی شــد 
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بــا  را  الزم  اقدامــات  نیــز  اجرایــی  دســتگاه های 
اعتبــارات درون دســتگاهی بایــد انجــام دهنــد و منتظــر 
ــا بیــان اینکــه  تخصیــص اعتبــار ســاالنه نباشــند.وی ب
ــه  ــه در حوض ــت و گلخان ــرای صنع ــص آب ب در تخصی
ــه  ــا ب ــم، ادامــه داد: م ــه مشــکلی نداری دریاچــه ارومی
ــوان  ــام ت ــتیم و تم ــردم هس ــکل م ــل مش ــال ح دنب
خــود را در ایــن خصــوص بــه کار می گیریــم و بنــا 
نداریــم کــه بــرای مــردم مشــکل آفرین باشــیم.معادن 
ــال  ــه دنب ــت ب ــرد: دول ــح ک ــوری تصری اول رئیس جمه
آرامــش و توســعه کل کشــور بــه ویــژه حوضــه دریاچــه 
ــن  ــز در ای ــا را نی ــام برنامه ریزی ه ــت و تم ــه اس ارومی

ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب خصــوص انجــام می دهد.جهانگی
آذربایجان غربــی شــکل  در  توســعه  قــوی  جریــان 
گرفتــه، گفــت: همــه مســئوالن  کشــوری و اســتانی بــه 
ــای در  ــتند و طرح ه ــتان هس ــن اس ــعه ای ــال توس دنب

ــد. ــان می ده ــر را نش ــن ام ــز ای ــرا نی ــت اج دس

مردم بومی، ناجیان اصلی دریاچه ارومیه
از  حفاظــت  طــرح  ملــی  مدیــر  ارواحــی  علــی 
ــه  ــه ارومی ــظ دریاچ ــاره حف ــران  درب ــای ای ــاالب ه ت
و  پریشــان  تــاالب  کنــار  در  ارومیــه  گفت:دریاچــه 
شــادگان بــود کــه نتیجــه آن تجربــه بــرای پیــاده 
و کمــک  بــود  بومــی  زیســت  مدیریــت  ســازی 

کــرد تــا برنامــه عمــل حفاظــت از تــاالب هــای 
کشــور بــا مشــارکت دســت انــدرکاران تهیــه شــود کــه 
ــت  ــات دول ــال 1394 در هی ــب آن در س ــد تصوی فراین
اتفــاق افتــاد. وی افــزود: در ایــن فراینــد از ســال 
ــل  ــران م ــه عم ــن برنام ــدی بی ــکاری جدی 1393 هم
ــت  ــت و دول ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــد، س متح
ژاپــن شــکل گرفــت کــه موضــوع ایــن همــکاری الگــو 
ــای دریاچــه  ــی در احی ــع محل ســازی مشــارکت جوام
ــف شــد و  ــروژه تعری ــن پ ــود، اینکــه چــرا ای ــه ب ارومی
ــد  ــد ش ــه من ــروژه عالق ــن پ ــه ای ــن ب ــت ژاپ ــرا دول چ
ــی طــرح  ــا در فازهــای قبل ــه م ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ب

ــاورزی  ــوع کش ــران موض ــای ای ــاالب ه ــت از ت حفاظ
ــای  ــرای احی ــی ب ــع محل ــارکت جوام ــا مش ــدار ی پای
تــاالب هــا و دریاچــه هــا را هــم در تــاالب پریشــان و 
هــم در محــدوده دریاچــه ارومیــه انجــام داده بودیــم و 
در روســتاهای پایلــوت نتایــج بســیار مثبتــی داشــت.

بــه گفتــه ارواحــی در ادامــه ژاپــن بــه ایــن تجربــه مــا 
عالقــه منــد شــد و از آنجایــی کــه یــک توافقــی میــان 
ــت  ــران و نخس ــوری ای ــس جمه ــی ریی ــر روحان دکت
احیــای  بــرای  راســتای همــکاری  در  ژاپــن  وزیــر 
ــی  ــالم آمادگ ــن اع ــت ژاپ ــود، دول ــه ب ــه ارومی دریاچ
کــرد کــه بــا همــکاری طــرح حفاظــت از تــاالب هــای 
ــی را  ــع محل ــروژه الگوســازی مشــارکت جوام ــران پ ای
ــاره  ــا اش ــد.وی ب ــاز کن ــه آغ ــه ارومی ــای دریاچ در احی
ــال  ــی را دنب ــور اصل ــه مح ــروژه س ــن پ ــه ای ــه اینک ب
ــع آب و خــاک،  ــدار مناب ــت پای ــد، گفــت: مدیری می کن
توانمنــدی اقتصــادی  ارتقــای ســطح اقتصــادی و 
ــان  ــد همزم ــه بتوان ــی ک ــی و مکانیزم های ــه محل جامع
ــی  ــه محل ــای جامع ــاالب و ارتق ــت از ت ــب حفاظ موج
شــود و محــور ســوم اســتقرار مدیریــت زیســت بومــی 
در دریاچــه ارومیــه و تــاالب هــای اقمــاری آن اســت.

ارواحــی گفــت: امســال بــه ایــن موضــوع خیلــی فکــر 
ــم  ــروژه ای کــه پیــش مــی بری ــم پ ــم کــه بتوانی کردی
ــد از  ــه باشــد و بتوان ــه و خالقان بیــش از پیــش نوآوران
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــه وجــود دارد کمــک بگی ــی ک ــده های ای
ــه احیــای دریاچــه ارومیــه کنــد، از  کمــک بیشــتری ب
ــده هــا  ــا جشــنواره ای ــم ت ایــن رو برنامــه ریــزی کردی
ــر مشــارکت مــردم  ــد ب ــا تاکی ــه ب و محصــوالت نوآوران
ــا  در احیــای دریاچــه ارومیــه را برگــزار کنیم.ارواحــی ب
تاکیــد بــر اینکــه نیــاز بــود ایــن ایــده هــا حــول ایــن 
محورهــا تعریــف شــود، گفــت: در ایــن جشــنواره عــالوه 
بــر اینکــه بتوانیــم بیــش از پیــش موضوعــات، بحــث 
ــداف  ــم؛ اه ــه کار گیری ــه را ب ــای نوآوران ــده ه ــا و ای ه
ــه  ــه از آن جمل ــم ک ــی کردی ــال م ــم دنب ــری را ه دیگ
ــت  ــت و هدای ــان و حمای ــوآوران، مخترع »شناســایی ن
و توانمنــد ســازی آنهــا«، »شناســایی مشــکالت و 
نیازمنــدی هــای دســتگاه هــای اجرایــی«، » شناســایی 
محصــوالت برتــر ایرانــی و ایجــاد جایــگاه ویــژه بــرای 
ایــن محصــوالت در پروســه و رونــق تولیــد داخلــی« ، 
ــع  ــرف مناب ــوی مص ــالح الگ ــای اص ــج روش ه »تروی
ــگان و  ــا فرهیخت ــتر ب ــل بیش ــی و آب« ، »تعام طبیع
پژوهشــگران« و »بســتر ســازی بــرای تجــاری ســازی 
ــی  ــه اهداف ــن« از جمل ــای نوی ــاوری ه ــه و فن نوآوران

ــم. ــی کنی ــال م ــرح دنب ــن ط ــه در ای ــت ک اس

دریاچه ارومیه یکی از 
زیست بوم های ارزشمند 

ایران و منطقه به لحاظ تنوع 
گونه گیاهی و جانوری چند 

سالی است با کم آبی دست و 
پنجه نرم می کند.برنامه های 

زیادی با محوریت جوامع 
محلی اجرا شد زیرا مسووالن 

و دست اندرکاران به این 
نتیجه رسیدند که بدون 

دخالت و منفعت جوامع 
محلی نجات دریاچه ممکن 
نیست. حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه که در شمال غرب 
ایران واقع شده، بیش از ۵1 
هزار کیلومتر مربع مساحت 

دارد و یکی از 6 حوضه آبریز 
اصلی کشور است.

وعده احیاء دریاچه ارومیه تا سال 1406
رئیس سازمان محیط زیست: دریاچه ارومیه بدون اجرای مصوبه های ستاد احیا به بیابان نمک تبدیل می شود

هــوای پــاک و محیــط  زیســت ســالم نقــش مهمــی در رفــاه 
ــود  ــادی وج ــواهد زی ــد. ش ــا می کن ــه ایف ــی جامع ــمی و روان جس
ــای  ــق تخریب ه ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــوا ب ــی ه ــه آلودگ دارد ک
زیســت محیطــی، اثــرات زیان بــاری بــر ســالمتی و محیــط  زیســت 
ــو،  ــم و گل ــوزش چش ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ــان ها وارد می کند.ب انس
ــال  ــر ابت ــش خط ــی، افزای ــکالت تنفس ــینه و مش ــی قفسه س تنگ
ــرات  ــه اث ــد آســم از جمل ــوی مانن ــه قلبــی و مشــکالت ری ــه حمل ب
ــت و در  ــان ها اس ــالمتی انس ــر س ــوا ب ــی ه ــه آلودگ ــار اولی زیان ب
صــورت تشــدید، ایــن مشــکل می توانــد بــه ســرطان و آســیب بــه 

سیســتم ایمنــی، عصبــی و تنفســی منجــر شــود. همچنین اســیدی 
شــدن خــاک و منابــع آبــی،  تغییــرات آب و هوایــی و آســیب دیــدن 
ــر  ــوا ب ــی ه ــار آلودگ ــرات زیان ب ــه اث ــاورزی از جمل ــوالت کش محص
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــط  زیســت محســوب می شــود. پژوهشــی ک محی
"بررســی اثــر درجــه  بــاز بــودن تجــاری و کنتــرل فســاد بــر شــاخص 
ذرات معلــق هــوا در کشــورهای منتخــب ســه گــروه درآمدی" توســط 
تیــم پژوهشــگران متشــکل از احمــد سیفی)اســتادیار گــروه اقتصــاد 
دانشــگاه فردوســی مشــهد(، دکتــر نرگــس صالح نیا)اســتادیار 
گــروه اقتصــاد دانشــگاه فردوســی مشــهد( و فاطمــه گل زاده 

خرق)دانشــجوی کارشناســی ارشــد اقتصــاد انــرژی دانشــگاه 
ــد و  ــد رش ــت:» فرآین ــده اس ــده، آم ــام ش ــهد( انج ــی مش فردوس
ــه  ــعه یافت ــر توس ــورهای کمت ــژه در کش ــه وی ــادی، ب ــعه اقتص توس
ــب  ــب تخری ــتند، موج ــره هس ــاک بی به ــای پ ــه از تکنولوژی ه ک
ــا  ــن رو دولت ه ــود. از ای ــت می ش ــط زیس ــب محی ــتر تخری بیش
ــته  ــه کار بس ــه آن ب ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــای خ ــی تالش ه تمام
و در ایــن راســتا از تجــارت بــه عنــوان موتــور رشــد اقتصــادی بهــره 
می برند.«محققــان می گوینــد:» امــروزه کشــورها بــه اهمیــت 
حفاظــت از محیــط زیســت پــی بــرده و بــه وضــع قوانیــن ملــی و 
همــکاری بــا توافق نامه هــای بین المللــی در ایــن زمینــه می پردازنــد 
چــرا کــه حفــظ کیفیــت محیــط زیســت همــگام بــا رشــد اقتصــادی 
اهمیــت قابــل توجهــی دارد. امــا بــا وجــود تالش هــای صــورت گرفته 
جهــت کنتــرل آلودگــی، رانــت حاصــل از منابــع طبیعــی، دولت هــا را 
ــه طــور  ــه فعالیت هــای رانت جویــی تشــویق کــرده و ب ــرای ورود ب ب
ــاال  ــش می دهد.ب ــاد را افزای ــاد فس ــای ایج ــی زمینه ه ــل توجه قاب
ــودن ســطح فســاد نیــز، نگرانی هــای زیســت محیطــی دولــت را  ب
کم رنــگ کــرده، کنتــرل کیفیــت محیــط زیســت را بــا تاخیــر همــراه 
می کنــد و تصویــب و اجــرای قوانیــن ســخت گیرانه زیســت محیطی 
یافته هــا نشــان  پژوهــش  ایــن  تعویــق می انــدازد.«در  بــه  را 
می دهنــد:» مــردم کشــورهای فقیــر اســتطاعت مالــی بــرای 
ــه  ــل اولی ــه، در مراح ــد. در نتیج ــی را ندارن ــات رفاه ــای امکان تقاض
ــل  ــی قاب ــوا، عارضــه جانب ــی ه ــش آلودگ توســعه اقتصــادی،  افزای
ــی  ــال، زمان ــن ح ــا ای ــر می رســد. ب ــه نظ ــول رشــد اقتصــادی ب قب

ــردم  ــی می رســد، م ــی از زندگ ــه اســتاندارد باالی ــک کشــور ب ــه ی ک
توجــه بیشــتری بــه امکانــات رفاهــی زیســت محیطی نشــان 
ــت محیطی و  ــن زیس ــع قوانی ــه وض ــر ب ــر منج ــن ام ــد. ای می دهن
ایجــاد نهادهــای جدیــدی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت خواهــد 
شــد و کیفیــت محیط زیســت بهبــود خواهــد یافــت.«در ادامــه ایــن 
پژوهــش آمــده اســت:» تجــارت آزاد می توانــد اثــرات متناقضــی در 
جهــت افزایــش یــا کاهــش آلودگــی داشــته باشــد. کیفیــت محیــط 
ــه ویــژه  ــا افزایــش حجــم تجــارت )ب ــد همزمــان ب زیســت می توان
صــادرات( از طریــق اثــر مقیــاس کاهــش یابــد؛ چــرا کــه افزایــش 
ــی را  ــرده و آلودگ ــاال ب ــای اقتصــادی را ب ــارت، حجــم فعالیت ه تج
ــد  ــاری می توان ــازی تج ــر، آزاد س ــرف دیگ ــد. از ط ــش می ده افزای
از طریــق اثــر فنــی، وضعیــت محیــط زیســت را بهبــود بخشــد؛ چــرا 
ــیوه های  ــش ش ــه پیدای ــارت، ب ــی از تج ــد ناش ــش درآم ــه افزای ک
ــی  ــش آلودگ ــه کاه ــر ب ــود و منج ــر می ش ــر منج ــدی پاک ت تولی
خواهــد شــد.همچنین از آنجــا کــه کشــورهای کم درآمــد و در حــال 
توســعه، مقــررات زیســت محیطــی نســبتا ضعیفــی دارنــد، بــا توجه 
بــه اثــر ترکیــب فعالیت هــای اقتصــادی،  در تولیــد کاالهــای آالینــده 
ــه  ــا ب ــد ب ــی کــه کشــورهای ثروتمن ــه تخصــص می رســند. در حال ب
کارگیــری سیاســت های ســخت زیســت محیطــی در کاالهــای 
پــاک بــه تخصــص می رســند.«عالوه بــر ایــن، در گروه هــای درآمــد 
ــی و  ــری منف ــاد اث ــرل فس ــر کنت ــن، متغی ــد پایی ــط و درآم متوس

ــذارد. ــوا می گ ــق ه ــاخص ذرات معل ــر ش ــی دار ب معن

تاثیر مسائل تجاری و کنترل فساد 
بر شاخص ذرات معلق هوا

یـک عضـو هیات علمـی دانشـکده علوم و فناوری زیسـتی دانشـگاه 
شـهید بهشـتی از تهیه نخسـتین اطلس مرجع گرده شناسی در کشور 
خبـر داد و گفـت: ایـن اطلـس یـک مرجـع علمـی پایـه در مطالعات 
گیاه شناسـی، تبارشناسـی، اکولـوژی و... اسـت.احمدرضا محرابیـان 
در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهارکـرد: از شـش سـال گذشـته تاکنـون 
تهیـه اطلـس مرجـع گرده شناسـی ایـران بـه تفکیـک اسـپور خزه ها، 
نهـان زادان آونـدی، گـرده بازدانـگان و گیاهان گلدار در دانشـگاه شـهید 
بهشـتی آغـاز شـده و تصویربـرداری، تهیـه بانـک اطالعاتـی و شـرح 
گـرده شناسـی و اسـپور برای حـدود 800 دانه ضگرده به اتمام رسـیده 
اسـت.وی ادامـه داد: دانشـگاه شـهید بهشـتی همزمان با انجـام این 
کار از گیاه شناسـان دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی کشـور دعـوت بـه 
همـکاری کـرد البتـه ایـن پژوهش بـه عنوان یـک اقدام علمـی ملی، 
نیازمند عزم همه گیاه شناسـان کشـور اسـت.به گفته ایـن عضو هیات 
علمـی دانشـکده علـوم و فناوری زیسـتی دانشـگاه شـهید بهشـتی، 
اطلـس گرده شناسـی بـه عنوان یـک مرجع علمـی پایـه در مطالعات 
گیاه شناسـی، تبارشناسـی، اکولـوژی، دیرینه شناسـی، کنتـرل کیفـی 
عسـل، اقلیم شناسـی دیرینه، باستان شناسـی و بازسـازی تمدن های 
گذشـته و مطالعـات آسـم و آلـرژی کاربـرد دارد و تهیـه آن نیازمنـد 
دانـش گیاه شناسـی اسـت.محرابیان با بیـان اینکه تهیـه اطلس گرده 
گیاهـان شـهر تهـران نیز بـا همـکاری مرکز تحقیقـات آسـم و آلرژی 
دانشـگاه تهران انجام شـده و در مراحل نهایی اسـت، تصریح کرد: در 
کنـار ایـن اطلس، مطالعه گرده گیاهـان زراعی ایـران و اطلس گیاهان 
تولید کننده عسـل نیز در قالب رسـاله های ارشـد و دکترا آغاز شـده و 
پیشـرفت خوبـی دارد.وی در پایـان گفـت: تهیه تصاویـر این اطلس ها 
با اسـتفاده از میکروسـکوپ الکترونی نگاره )SEM( و میکروسـکوپ 
نـوری انجـام می گیردهمچنیـن آزمایشـگاه گیـاه شناسـی - گـرده 
شناسـی دانشـکده علوم و فناوری زیسـتی بـرای اولین بـار در ایران با 
انجام مطالعات گرده شناسـی عسـل )ملیسـوپالینولوژی( در راسـتای 
کنتـرل کیفـی عسـل با صنـدوق حمایـت از توسـعه زنبورداری کشـور 

می کند. همـکاری 

 تهیه نخستین اطلس 
مرجع گرده شناسی

خبر
تاثیرسیاست گذاری های کالن

بر آلودگی هوا 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
بیــان این کــه »نماینــدگان تهــران در جلســه ای بــا شــهردار 
پایتخــت اقدامــات مربوطــه در زمینــه مقابلــه بــا آلودگی هوا 
ــا آلودگــی  ــه ب را پیگیــری می کننــد«، گفــت کــه سیاســت گذاری های کالن در حــوزه مقابل
هــوا نمــودی نداشــته اســت.طیبه سیاوشــی بــا اشــاره بــه آلودگــی هــوای پایتخــت اظهــار 
کــرد: مــا در 6 ماهــه اول امســال کمتریــن آلودگــی را نســبت بــه ســال های قبــل داشــتیم 
ــود کــه می گفتیــم جــای قدردانــی از شــهرداری و اســتانداری و  ــه قــدری تمیــز ب و هــوا ب
ــا آلودگــی هــوا وجــود دارد، ولــی دو ســه روز بعــد از بارندگی هــای  دســتگاه های مرتبــط ب
ــران در 6 ماهــه دوم ســال دچــار آن می شــود برگشــته و  ــده ای کــه معمــوالً ته ــز پدی پایی

ــم. ــدا نکرده ای ــرای معضــل آلودگــی هــوا پی ایــن نشــان می دهــد مــا راه حــل جــدی ب

فرود غاز پیشانی سفید در 
تاالب های مغان

تاالب هــای منطقــه گرمســیری مغــان اســتان اردبیــل 
ــت ســرما و در  ــزی و حاکمی ــارش هــای پایی ــا شــروع ب ب
روســیه و شــمال اروپــا میزبــان گونــه نــادر و مــورد حمایــت 
ــط  غــاز پیشــانی ســفید اســت.رئیس اداره حفاظــت محی
ــه آغــاز  ــا اشــاره ب ــد از تاالب هــای مغــان ب ــاد در بازدی زیســت شهرســتان مــرزی پارس آب
فصــل مهاجــرت پرنــدگان گفــت: غــاز پیشــانی ســفید کوچــک  از جملــه گونه هــای حفاظت 
ــه  شــده جهانــی اســت و در حــال حاضــر جهــت حفاظــت از آن کارگروهــی بین المللــی ب
نــام کارگــروه حفاظــت و تدویــن برنامــه عمل گونــه غــاز پیشــانی ســفید کوچــک زیــر نظــر 
موافقتنامــه پرنــدگان آبــی مهاجــر آفریقــا- اوراســیا تشــکیل شــده کــه وضعیــت آن را در 
ــژاد افــزود:  در روزهــای گذشــته جمعیــت  ســطح جهــان بررســی می کند.هاشــم میرزادن

قابــل توجهــی از ایــن گونــه در تــاالب هــای ایــن شهرســتان فــرود آمــده انــد.

ضایعات سوزی »جرم« است
معــاون نظــارت و پایــش اداره محیــط زیســت 
ازجملــه  اینکــه  بیــان  ضمــن  تهــران  اســتان 
مهمتریــن معضالتــی اســت کــه در پایش هــای 
ــداوم آلودگــی هــوا  ــی ت ــط زیســت در پ ــژه محی وی
دیــده شــد »ضایعــات ســوزی« اســت، گفــت: بــر اســاس قانــون هــوای پــاک 
ــم  ــع داری ــهرداری توق ــه ش ــتگاه ها از جمل ــایر دس ــت. از س ــرم اس ــن کار ج ای
ــتگاری در  ــد رس ــل کنند.محم ــاره عم ــود در این ب ــی خ ــه قانون ــه وظیف ــه ب ک
ــران  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــه محی ــه اینک ــاره ب ــن اش ــنا ضم ــا ایس ــو ب گفت وگ
باتوجــه بــه افزایــش غلظــت آالینده هــا در ایــن اســتان اقــدام بــه پایــش  ویــژه 
واحدهــای آالینــده کــرده اســت، گفــت: در ایــن پایش هــا حــدود 200 واحــد از 
جملــه معــادن شــن و ماســه و واحدهــای صنعتــی ماننــد ســیمان تهــران مــورد 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق بررس

آلودگی

تاالب

ضایعات

 4.۷میلیارد مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه وارد شده است
وزیر نیرو گفت: از ابتدای اجرای طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکنون، چهار میلیارد و 700 میلیون 

مترمکعب آب از سدهای اقماری به این دریاچه وارد شده است.

روانـاب  زیسـت محیطی  عواقـب  تعییـن  بـه  بی شـماری  مطالعـات 

کودهـا اختصـاص داده شـده اسـت، امـا تحقیقـات جدیـد حاکـی از آن 

اسـت کـه تجمـع رسـوبات ناشـی از کشـاورزی صنعتـی، برای حشـرات، 

سخت پوسـتان و سـایر بی مهرگان بـزرگ آبزی تهدید بزرگتری محسـوب 

می شـود.به گـزارش خبرگـزاری یونایتدپـرس، سـطوح افزایـش یافتـه 

نیتروژن و فسـفر در اکوسیسـتم های آب شـیرین و دریایی مسـئول بروز 

مشـکالت مختلفـی هسـتند امـا جدیدترین یافته هـا نشـان می دهند که 

رسـوبات اضافـی، زیسـتگاه های رودخانـه ای را که زیربنای تنوع زیسـتی 

آب شـیرین هسـتند، تغییـر می دهند.بـرای ایـن مطالعـه، محققـان در 

اسـپانیا، سـالمت جمعیت های بی مهرگان بـزرگ را در انـواع جریان های 

آب و یـا انـواع مختلفـی از محیط های آب شـیرین بررسـی کردند.»میگل 

کاندو آرگلز« کارشـناس اکولوژی و هیدرولوژی آب شـیرین در یک بیانیه 

خبـری گفـت: ویژگی هـای اکولوژیکـی جوامـع بی مهـرگان بزرگ شـامل 

اینکـه آنهـا چـه می خورنـد، بسـترهایی کـه انتخـاب میکنند، مـدت زمان 

طوالنـی تولیـد مثـل و غیـره یـک شـاخص قابـل اعتمـاد بـرای وضعیت 

اکولـوژی اسـت کـه بـه مـا اجـازه می دهـد بطـور غیرمسـتقیم کیفیـت 

زیسـتگاه آب را تعییـن کنیم.بررسـی جمعیـت بـی مهـرگان بزرگ نشـان 

داد کـه اکوسیسـتم هـا در مناطقـی تحـت تأثیـر روانـاب نیتـرات تخریب 

مـی شـوند، امـا تجزیـه و تحلیـل دقیـق تـر تجمـع رسـوبات را که ناشـی 

از کشـاورزی متمرکـز و جنـگل زدایـی هسـتند بـه عنـوان مقصـر اصلـی 

نشـان داد.بـه گفته ایـن محقق، وضعیت ضعیف اکولوژیکی تنها ناشـی از 

نیتـرات نیسـت بلکـه از تخریب زیسـتگاه هـای آب بر اثر تجمع رسـوبات 

در رودخانـه، نیـز نشـات مـی گیـرد؛ تجمـع رسـوبات در رودخانه هـا بر اثر 

جنـگل زدایی و شـیوه های کشـاورزی ایجـاد می شـود.کود اضافی باعث 

رشـد جلبک ها و سـایر پوشـش گیاهی آب شـیرین شـده، اما همچنین 

باعـث تغییـر ترکیـب شـیمیایی آبـراه ها نیـز می شـود. درضمن رسـوب، 

ترکیـب فیزیکـی محیـط هـای آب شـیرین را تغییـر مـی دهـد و باعـث 

متالشـی شـدن محیـط هایـی مـی شـود کـه در آن بـی مهـرگان بـزرگ 

و سـایر گونـه هـای کوچـک آب شـیرین زندگـی، تغذیـه و تولیـد مثـل 

مـی کنند.بـر اسـاس ایـن مطالعه، تغییـر فیزیکی محیـط از طریق تجمع 

رسـوبات از نظـر اکولوژیکـی بسـیار مضر اسـت.

خطر رسوبات ناشی از روان 
آب کودها برای حیات آبزیان 

 ها
هی

داروهای ضد افسردگی باعث تغییر رفتارما
 ماهی ها شده اند

تهران-ایرنــا- نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد 
کــه داروهــای ضــد افســردگی نیــز وارد رودخانه هــا 
و نهرهــا می شــوند و شــیوه رفتــار برخــی ماهیــان را 
هنــگام شــکار غــذا تغییــر می دهند.بــه گــزارش روزنامــه 
دیلــی میــل، محققــان دانشــگاه »مونــاش« در ملبــورن اســترالیا 
ــا داروی ضــد  ــه آی ــه اینک ــق در زمین ــرای تحقی ــه ب ــن مطالع در ای
افســردگی »فلوکســتین« پویایــی ماهــی هــا را تغییــر مــی دهــد 
ــی  ــود در معرض ــگاه خ ــی را در آزمایش ــداد 260 ماه ــر تع ــا خی ی
ــای آب  ــوال در نهاده ــه معم ــد ک ــرار دادن ــن دارو ق ــطوحی از ای س
ــی  ــه ماه ــن مطالع ــان در ای ــود. محقق ــی ش ــت م ــیریان یاف ش
ــل  ــب تمای ــه اغل ــد ک ــرار دادن ــورد آزمایــش ق mosquitofish را م
دارنــد بــه صــورت گروهــی شــکار کننــد. محققــان در ایــن مطالعــه 
ــه صــورت  ــم ب ــرادی و ه ــه صــورت انف ــم ب ــا را ه ــی ه ــن ماه ای
ــد.  ــرار دادن گروهــی در معــرض ســطوحی از داوری فلوکســتین ق
محققــان متوجــه شــدند کــه فلوکســتین کــه مــاده اصلــی داروی 
ــای  ــار ماهی ه ــر رفت ــی در تغیی ــری واضح ــت، تاثی Prozac اس
منــزوی نداشــت امــا باعــث تغییــر رفتــار شــکار ماهی هایــی شــد 

کــه بــه صــورت گروهــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. ایــن مطالعــه 
ــرض  ــی در مع ــه صــورت گروه ــا ب ــه ماهی ه ــی ک نشــان داد زمان
ســطوحی از فلوکســتین قــرار مــی گرفتنــد رفتــار شــکار خــود را آرام 
مــی کردنــد و غــذای کمتــری می خوردنــد. محققــان گفتنــد: زمینــه 
هــای اجتماعــی ممکــن اســت یــک عامــل مهــم امــا کــم ارزشــی 
باشــند کــه بــر اثــرات اکولــوژی آالینــده هــای شــیمیایی بــر روی 
حیــات وحــش تأثیــر دارنــد. داروهــای ضــد افســردگی بــا افزایش 
ســطح ســروتونین کــه یــک انتقــال دهنــده عصبــی در مغــز اســت، 
در تنظیــم روحیــه فــرد نقــش دارنــد. فلوکســتین ماننــد بســیاری 
از داروهــا، از طریــق ادرار فــرد خــارج مــی شــود و مــی توانــد وارد 
ــا شــود  ــه ه ــا و رودخان ــه ه ــد دریاچ ــای آب شــیرین مانن نهاده
ــرات  ــردن اث ــر ک ــه فیلت ــادر ب ــه آب ق ــای تصفی ــتم ه ــرا سیس زی
ــز نشــان داده شــده اســت  ــی نی ــن دارو نیســتند.مطالعات قبل ای
کــه ایــن آالینــده هــای روانگــردان بــر رفتــار حیوانــات تأثیــر دارنــد 
امــا تاکنــون مطالعــه ای تاثیــر ایــن دارو را بــر آبزیــان بــه صــورت 

گروهــی مــورد بررســی قــرار نــداده بــود.

سی
شنا

پیش بینی بارش های نرمال در سراسر کشورهوا
برای آذر ماه

رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران 
سـازمان هواشناسـی با اشـاره بـه وضعیت دمـا و بارش 
در آذرمـاه گفـت: بـارش پاییـزه به طـور کلـی در حـد نرمـال 
پیش بینـی شـده اسـت. دمـای کشـور نیـز در مـاه آینـده در حـد 
نرمـال خواهـد بود.احـد وظیفه در گفت وگو با ایسـنا اظهار کـرد: دو موج 
بارشـی وارد کشـور شـده اسـت. یـک مـوج  پنجشـنبه شـب از شـمال 
کشـور وارد شـده اسـت موجـب بارندگـی می شـود ایـن مـوج سـاکن 
اسـت و بـا حرکـت کنـد یا به اصطـالح »موج بسـته« موجـب بارندگی 
خـوب طـی یکشـنبه و دوشـنبه هفتـه آینـده )26 و27 آبـان مـاه( 
می شـود.وی با اشـاره به ورود سـامانه بارشـی از غرب کشـور اظهار کرد: 
فعالیت این سـامانه موجب می شـود برای جنوب غرب و غرب کشـور 
بارندگـی پیش بینـی کنیـم. در واقع تا دو هفته آینده دو سـامانه کشـور 
را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد.رییس مرکز ملی خشکسـالی و مدیریت 
بحـران سـازمان هواشناسـی دربـاره وضعیـت دمـای کشـور در آبـان 
مـاه گفـت: دمـای میانگیـن کشـور در آبـان مـاه 2.5 درجه سـانتیگراد 
خنک تـر از میانگیـن بلندمـدت پیش بینی شـده اسـت. در مجموع در 

ماه هـای مهـر و آبـان دمـای کشـور نزدیـک به حـد نرمال بوده اسـت و 
تنهـا 0.3 درجـه سـانتیگراد کمتـر از میانگیـن بلندمدت بوده اسـت.وی 
افـزود: در برخـی از اسـتان های کشـور ماننـد چهارمحـال و بختیـاری، 
ایـالم، آذربایجـان غربـی، آذربایجـان شـرقی، اردبیـل و کردسـتان دمـا 
بیـن نیـم تـا یـک درجـه سـانتیگراد بیـش از حـد نرمـال بوده اسـت. 
دما در اسـتان های گلسـتان، البرز، هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، 
تهـران، بوشـهر، خراسـان جنوبـی، قـم و قزویـن بین نیم تا یـک درجه 
سـانتیگراد کمتـر از میانگیـن بلندمـدت بـوده اسـت.رییس مرکز ملی 
خشکسـالی و مدیریت بحران سـازمان هواشناسـی دربـاره پیش بینی 
وضعیـت بـارش در آذرمـاه گفـت: بـارش پاییـزه بـه طـور کلـی در حـد 
نرمـال پیش بینی شـده اسـت البته در برخـی از اسـتان ها مانند گیالن، 
اردبیـل، آذربایجـان غربـی، آذربایجـان شـرقی، اصفهـان، چهارمحـال و 
بختیـاری، کهگیلویـه و بویراحمـد و فـارس کمتـر از حـد نرمـال خواهد 
بـود. در اسـتان های قزویـن و البـرز در حـد نرمـال بـا گرایـش بیش از 

حـد نرمـال پیش بینـی می شـود.
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فاعلی, مخفف اگر - گل و خاک - نوعی 

رنگ مو، رنگ موی فوری - دوستان، 

همساالن

 8 - از باشگاه های اسپانیا - مایه حیات، 

مایه روشنایی، مظهر پاكی

 9 - برادر حضرت ابراهیم - ماه سرد، روز 

گذشته - واحد مقاومت الكتریكی، مهم تر - 

ردیف قالیبافی، ردیف

 10 - نوعی خواهر و برادر - مو یز، انگور 

خشکیده - سیخ نانوایی، بالشتك نانپزی

 11 - نت سوم، نت مخمور، پیشوند فعل 

مضارع - توجه كن - دایم درهم

 12 - بطن - طالی عهد دیلمیان - سمت 

مشرق، مشرق

 13 - از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال ایران

 14 - تاج بر سر نهاده، زیور داده شده - تکرار 

حرف - از دانشکده ها، منسوب به فن - 

كشتی جنگی

 15 - هافبك انگلیس - غنا - ساکن محله، 

شایسته، مقیم

جدول شماره 1۵92

 اطالع
 رسانی

هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان کرمانروابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب کرمان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
اصالحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول  شـماره139860319091001567-98/06/23هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای ایـرج خالصـی فرزنـد محمـد بشـماره 
شناسـنامه 2006صـادره ازجیرفـت  درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 640/90متـر مربـع پـالک337 فرعی 
از77- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی از 
77- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی جوباالدوسـاری 
عنبرابـاد  بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم 
فرخنـده مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه مدتیـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صادر خواهدشـد .تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/25 – م 

الـف :2350
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی و محلــی  در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد وســایل 

ورزشــی بازیهــای بومــی و محلــی   را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت 
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذکــور و دریافــت گواهــی  امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.  تاریــخ  

انتشــار  مناقصــه  در  ســامانه تاریــخ  98/08/27 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  0۷:30 روز دو شنبه  تاریخ  98/08/2۷ الی ساعت 14:00  
سه شنبه  تاریخ 98/08/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز   شنبه  تاریخ  98/09/09
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز  یک شنبه تاریخ 98/09/10

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام 88969۷3۷ و 8۵193۷68

» آگهی مزایده عمومی «
ــاز  ــژو405 مــازاد برنی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي جنــوب کرمــان در نظــر دارد یــک دســتگاه خــودرو پ

خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. بنابرایــن متقاضیــان محتــرم میتواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــه سایت)ســامانه  ــا رعایــت شــرایط ذیــل جهــت ثبــت درخواســت شــرکت خــود درمزایــده ب ــه مــدت 10 روز کاری ب ب

ــد. ــه نماین ــتاد(به آدرس)www.setadiran.ir( مراجع ــی دولت)س خریدالکترونیک

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم

شـرکت تعاونی مسـکن فرهنگیان اسـتان کرمان شـماره ثبت 199وشناسـه ملی 1066300220۷۵شهرسـتان کرمان اسـتان 
کرمـان بـه اطـالع کلیه اعضای محترم شـرکت تعاونی می رسـاند که جلسـه مجمع عمومی فـوق العاده نوبـت دوم این تعاونی 

در سـاعت1۷ روزشـنبه مـورخ 98/9/16در محل سـالن اجتماعات ناحیـه 1 آموزش و پرورش تشـکیل می گردد
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند

1-اعضائـی کـه مایلنـد حـق حضـور و رای دادن در مجمـع را بـه نماینـده تا االختیـار واگذار نماینـد تـا تاریخ98/9/16با اتفـاق نماینده 
خـود جهـت تائیـد وصدوربرگ نمایندگی به محل دفتر شـرکت تعاونی مسـکن فرهنگیان کرمـان مراجعه نمایند)حضور تـوام عضو و 
نماینده وی در مجمع ممنوع اسـت(ضمنا سـاعت 1۵:30وکالتنامه توسـط اشـخاص مسـئول در محل برگزاری مجمع بررسـی میگردد

دستور جلسه:
-گزارش عملکرد هئیت مدیره و بازرس              - تصمیم گیری در خصوص ارائه پروژه یا کارشرکت و غیره

-انتخابات هئیت مدیره و بازرسان                      -تصمیم بودجه پیشنهادی سال 98
-تصویب صورت مالی 98                              - تغییرات عضو و سرمایه شرکت

هیئت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم

شـرکت تعاونـی مسـکن فرهنگیـان اسـتان کرمـان شناسـه ملـی 
کرمـان اسـتان  کرمـان  شهرسـتان   1066300220۷۵

بـه اطـالع کلیـه اعضـای محتـرم اتحادیـه / شـرکت تعاونـی مـی رسـاند که 
جلسـه مجمـع عمومی فـوق العـاده نوبـت اول ایـن تعاونی در سـاعت 1۵ 
روزیکشـنبه مـورخ 98/9/3 در محـل سـالن اجتماعـات ناحیـه 1 آموزش و 

پـرورش تشـکیل مـی گردد
از سـهامداران دعـوت مـی گـردد کـه راس سـاعت مذکـور در جلسـه مجمع 

حضـور بهم رسـانند
ضمنـا اعضائـی که مایلند حـق حضـور و رای دادن در مجمع را بـه نماینده تا 
االختیـار واگـذار نماینـد تـا تاریخ98/6/2با اتفـاق نماینده خـود جهت تائید 

بـرگ نمایندگیبه محـل دفتر شـرکت مراجعه نمایند
دستور جلسه:

تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 6اساسنامه(

هیئت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

ت
یس

و ن
ار

 ج
ب

آ

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 2092— 1398  
ــنامه  ــماره شناس ــهبازی ش ــود آلبوش ــات  محم ــورخ98/07/23 تصرف م
699 صــادره از شــادگان فرزنــد ســوادی دارای کــد ملــی شــماره 
ــر  ــاحت 200 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب 1899166963 شش
ــی 2694 در بخــش 2  ــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک 2692 ال مرب
اهــواز اخبــار خروجــی  بنــام جاســم صالحــی زاده برابــر مــاده 3 قانــون 
مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم 
آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت 
ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی 
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م بم
ــف  ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــید دریاف ــلیم و رس ــواز تس ــاک اه ام
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
بــه مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند 

مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/25(                                           

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/11(
شماره م/الف:   5/2115

8017 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060003278 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
متقاضــی آقــای محســن ســلگی فرزنــد علــی حســین 
ــن در ششــدانگ  بشــماره شناســنامه 6327 صــادره از ورامی
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از 12 اصل ــماره 4773فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب 2016 مت
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــران بخــش ح ــاد ته ــه خیرآب ــع در قری واق
ورامیــن از مالکیــت عبــاس خانــی بــه مقــدار 672 متــر مربــع 
و محســن خانــی بــه مقــدار 1344 متــر مربــع محــرز گردیــده 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب اســت . ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــورت انقضــای م ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــف  ــد . 517 ث / م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی      7575

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060002736 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض متقاضــی آقــای محســن ســلگی فرزنــد علــی 
حســین بشــماره شناســنامه 6327 صــادره از ورامیــن در 
ــی در آن  ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــاک شــماره 4773  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 506/28 مت ب
تهــران  واقــع در قریــه خیرآبــاد  اصلــی   12 از  فرعــی 
ــن  ــت محس ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــی مح خان
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــود در صورت ــی ش م
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب اعت
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
ــور و عــدم  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــف  ــد . 516 ث / م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
بــه پرونــده کاســه  1ـ رأی شــماره 139860330001010080 مربــوط 
1397114430001001594 آقای/خانــم ســیدعباس ســید میرزائــی فرزنــد 
ــاحت 34238  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــن در شش سیدحس
ــع پــاک شــماره 11507  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت  متــر مرب
ــه 8  ــورخ 1397/09/18 دفترخان ــی شــماره 161885 م ــم. ســند قطع ق

ــف 3780 ( ــم. )م ال ق
2ـ رأی شــماره 139860330001010919 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000768 آقای/خانــم احمــد اســماعیلی فرزنــد حســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 80/46 مترمربــع پــاک 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 14 فرعــی از 10587  اصل
ســند صــادره در دفتــر 259 صفحــه 240 بــه موجــب ســند قطعی شــماره 

ــف 3779 ( ــم. )م ال ــه 16 ق ــورخ 1360/09/15 دفترخان 33175 م
3ـ رأی شــماره 139860330001010716 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــن در  ــد حس ــی فرزن ــده حافظ ــم زبی 1398114430001001100 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 114/22 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
شــماره 9437  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 
شــماره 22088 مــورخ 1396/08/01 دفترخانــه 40 قــم. )م الــف 3778 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001011428 مرب (4ـ رأی ش
1397114430001002254 آقای/خانــم علــی الماســی فرزنــد غامحســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 152/39 مترمربــع 
پــاک شــماره 10275  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از مصطفــی رضویــان ســند صــادره در دفتــر 
ــف 3777 ( ــه 494. )م ال 421 صفح

5ـ رأی شــماره 139860330001011525 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001008 آقای/خانــم مهــدی شــاپوری فرزنــد احمــد 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 50 مت ــک ب در ششــدانگ ی
شــماره 1173 فرعــی از 1 فرعــی از 11135  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از عبدالــه توســلی دفتــر 

ــف 3758 ( ــه 90. )م ال 197 صفح
6ـ رأی شــماره 139860330001009868 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــون فرزن ــدری شاهس ــره خ ــم زه 1397114430001000403 آقای/خان
ــع  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 118 مت ــک ب رضــا در ششــدانگ ی
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت  پــاک شــماره 1 فرعــی از 10789  اصل
ــه 59  ــورخ 1396/12/26 دفترخان ــماره 42511 م ــی ش ــند قطع ــم. س ق

ــف 3759 ( ــم. )م ال ق
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را 
ــت  ــه اداره ثب ــراض ب اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعت
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه 
ــه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان صــدور ســند ب

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/09/11 تاریخ انتشار اول: 98/08/25 

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 8023

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 2092— 1398  
ــنامه  ــماره شناس ــهبازی ش ــود آلبوش ــات  محم ــورخ98/07/23 تصرف م
699 صــادره از شــادگان فرزنــد ســوادی دارای کــد ملــی شــماره 
ــر  ــاحت 200 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب 1899166963 شش
ــی 2694 در بخــش 2  ــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک 2692 ال مرب
اهــواز اخبــار خروجــی  بنــام جاســم صالحــی زاده برابــر مــاده 3 قانــون 
مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم 
آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت 
ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی 
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م بم
ــف  ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــید دریاف ــلیم و رس ــواز تس ــاک اه ام
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
بــه مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند 

مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/25(                                           

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/11(
شماره م/الف:   5/2115

8017 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060003278 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
متقاضــی آقــای محســن ســلگی فرزنــد علــی حســین 
ــن در ششــدانگ  بشــماره شناســنامه 6327 صــادره از ورامی
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از 12 اصل ــماره 4773فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب 2016 مت
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــران بخــش ح ــاد ته ــه خیرآب ــع در قری واق
ورامیــن از مالکیــت عبــاس خانــی بــه مقــدار 672 متــر مربــع 
و محســن خانــی بــه مقــدار 1344 متــر مربــع محــرز گردیــده 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب اســت . ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــورت انقضــای م ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــف  ــد . 517 ث / م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11 
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رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی      7575

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060002736 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض متقاضــی آقــای محســن ســلگی فرزنــد علــی 
حســین بشــماره شناســنامه 6327 صــادره از ورامیــن در 
ــی در آن  ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــاک شــماره 4773  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 506/28 مت ب
تهــران  واقــع در قریــه خیرآبــاد  اصلــی   12 از  فرعــی 
ــن  ــت محس ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــی مح خان
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــود در صورت ــی ش م
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب اعت
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
ــور و عــدم  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــف  ــد . 516 ث / م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 7576

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
بــه پرونــده کاســه  1ـ رأی شــماره 139860330001010080 مربــوط 
1397114430001001594 آقای/خانــم ســیدعباس ســید میرزائــی فرزنــد 
ــاحت 34238  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــن در شش سیدحس
ــع پــاک شــماره 11507  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت  متــر مرب
ــه 8  ــورخ 1397/09/18 دفترخان ــی شــماره 161885 م ــم. ســند قطع ق

ــف 3780 ( ــم. )م ال ق
2ـ رأی شــماره 139860330001010919 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000768 آقای/خانــم احمــد اســماعیلی فرزنــد حســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 80/46 مترمربــع پــاک 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 14 فرعــی از 10587  اصل
ســند صــادره در دفتــر 259 صفحــه 240 بــه موجــب ســند قطعی شــماره 

ــف 3779 ( ــم. )م ال ــه 16 ق ــورخ 1360/09/15 دفترخان 33175 م
3ـ رأی شــماره 139860330001010716 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــن در  ــد حس ــی فرزن ــده حافظ ــم زبی 1398114430001001100 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 114/22 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
شــماره 9437  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 
شــماره 22088 مــورخ 1396/08/01 دفترخانــه 40 قــم. )م الــف 3778 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001011428 مرب (4ـ رأی ش
1397114430001002254 آقای/خانــم علــی الماســی فرزنــد غامحســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 152/39 مترمربــع 
پــاک شــماره 10275  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از مصطفــی رضویــان ســند صــادره در دفتــر 
ــف 3777 ( ــه 494. )م ال 421 صفح

5ـ رأی شــماره 139860330001011525 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001008 آقای/خانــم مهــدی شــاپوری فرزنــد احمــد 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 50 مت ــک ب در ششــدانگ ی
شــماره 1173 فرعــی از 1 فرعــی از 11135  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از عبدالــه توســلی دفتــر 

ــف 3758 ( ــه 90. )م ال 197 صفح
6ـ رأی شــماره 139860330001009868 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــون فرزن ــدری شاهس ــره خ ــم زه 1397114430001000403 آقای/خان
ــع  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 118 مت ــک ب رضــا در ششــدانگ ی
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت  پــاک شــماره 1 فرعــی از 10789  اصل
ــه 59  ــورخ 1396/12/26 دفترخان ــماره 42511 م ــی ش ــند قطع ــم. س ق

ــف 3759 ( ــم. )م ال ق
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را 
ــت  ــه اداره ثب ــراض ب اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعت
بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه 
ــه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان صــدور ســند ب

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/09/11 تاریخ انتشار اول: 98/08/25 

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 8023

1- موضوع مزایده: یک دستگاه خودرو پژو40۵
2- تاریخ انتشار: 98/08/26 ساعت 10صبح 

3- تاریخ بازدید خودرو: 98/08/26 لغایت 98/09/0۵  در ساعات اداری 
4- آخریـن مهلـت ثبت پیشـنهادها در سـامانه : پایـان وقـت اداری روز 

98/09/06
۵- نشـانی مزایده گزار و محل بازدیدخودرو:جیرفت- ميدان سـپاه- اداره 

کل فرهنگ و ارشاداسـالمي جنوب کرمان)واحد نقلیه(
6- تاریخ بررسی پیشنهادها: ساعت 10صبح مورخ سه شنبه 98/09/0۷ 

۷- سـپرده شـرکت در مزایـده مبلـغ بیسـت میلیـون ریال که بـه صورت 

ارائـه فیش بانکـی معتبر خواهـد بود.
8- شـرکت در مزایـده فقـط ازطریق مراجعه به سـایت سامانه)سـتاد( به 

آدرس)www.setadiran.ir( امـکان پذیـر خواهـد بود.
9- متقاضیـان محتـرم جهـت دریافـت هرگونـه اطالعـات میتواننـد در 
سـاعات اداری بـا شـماره تلفـن 09139401۵31 آقـای گروهـی مسـئول 
واحـد نقلیـه تماس حاصل نموده یا به اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 

جنوب کرمـان مراجعـه نمایند.
10-  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

شماره موتورشماره شاسیرنگمدلنوع خودروردیف
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

100 کیلومتر جاده تازه ساخت استان اردبیل آماده بهره برداری شد
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل از بهره برداری 100 کیلومتر جاده تازه ساخت 

در این استان خبر داد.

ــا  ــی ب ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــاهرخی در س ــعید ش ــید س س
ــاری  ــال ج ــدان در س ــتان هم ــار اس ــه کل اعتب ــان اینک بی
330 میلیــارد تومــان اســت اظهــار داشــت: ایــن در حالــی 
ــاری معــادل  ــف بودجــه اعتب ــک ردی اســت کــه فقــط در ی
ــه  ــرای راه آهــن اختصــاص یافت ــار یکســاله اســتان ب اعتب

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در فصــل بودجــه و تنظیــم الیحــه 
بدنــه  بــا  اســتان  مدیــران  ارتبــاط  و  تعامــل  بودجــه 
ســازمان برنامــه و بودجــه در تهــران و وزارتخانــه هــا بایــد 
ــه جــذب  ــران نســبت ب ــرد:  مدی ــه ک ــد، اضاف ــش یاب افزای

ــد. ــالش کنن ــد ت ــی بای ــارات مل اعتب
اســتاندار همــدان اضافــه کــرد: راه نجــات کشــور و مقابلــه 
بــا تحریــم هــا و ایســتادگی در مقابــل دشــمن در شــرایط 
ــی  ــاد مقاومت ــت اقتص ــرد و سیاس ــه رویک ــه ب ــی توج فعل
ــا همــکاری ارکان مختلــف نظــام ایــن  اســت کــه دولــت ب

ــرار داده اســت. موضــوع را در دســتور کار ق
جهــادی  گــرو کار  در  را  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  وی 
دانســت و گفــت: اشــتغالزایی، رونــق کســب و کار و تولیــد 

ــت. ــد اس ــر و امی ــت تدبی ــم دول ــای مه از اولویت ه
ــردی  ــه راهب ــتا برنام ــن راس ــه داد: در همی ــاهرخی ادام ش
ســه ســاله در اســتان همــدان تدویــن شــد کــه طبــق ســند 
ــدود 15  ــدان ح ــتان هم ــعه اس ــی توس ــردی و عملیات راهب
ــرای ایــن اســتان  ــارد تومــان ســرمایه گــذاری ب هــزار میلی

در ســه ســال هدفگــذاری شــده اســت.
ــند  ــرمایه گذاری در س ــزان س ــن می ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــن ســند ســاالنه 19  ــر اســاس ای ــت: ب توســعه اســتان گف
ــاد  ــد ایج ــتان بای ــن اس ــغلی در ای ــت ش ــزار و 500 فرص ه
ــت  ــن اس ــر ای ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــت دول ــود و  سیاس ش
تــا بــا تمــام تــوان تــالش کنیــم در حــوزه اشــتغال، تولیــد، 
ســرمایه گــذاری و معیشــت مــردم کار ویــژه ای اتفــاق 

ــد. بیفت
ــی  ــه جوی ــر صرف ــد ب ــا تاکی ــن ب ــدان همچنی ــتاندار هم اس
ــد  ــرد: 85 درص ــان ک ــاورزی خاطرنش ــرف آب کش در مص
ــاری  ــه سیســتم آبی اراضــی مســتعد ایــن اســتان مجهــز ب
نویــن اســت کــه فرســوده شــده و نیازمنــد نوســازی 

اســت.
ــار  ــه ای اظه ــت های گلخان ــرای کش ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت: در حــال حاضــر 202 هکتــار گلخانــه در قالــب 
ــاورزان  ــه کش ــذاری ب ــاده واگ ــه ای آم ــای گلخان مجتمع ه

ــت. ــتان اس ــن اس ای
ــر اســاس ســند راهبــردی اســتان  شــاهرخی بیــان کــرد: ب
تــا پایــان برنامــه ششــم بایــد 210 هکتــار گلخانــه نیــز بــه 

ــه شــود. ــای اســتان اضاف ــوع گلخانه ه مجم
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تصفیــه فاضــالب همــدان 
ــی  ــن طــرح یکــی از طــرح هــای موفــق مل ــز گفــت: ای نی
بــوده کــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان همــدان در 

ــت. ــرده اس ــل ک ــق عم ــرای آن موف اج
از  را  همــدان  شــهر  بــه  آبرســانی  همــدان  اســتاندار 
ــوان  ــدان عن ــه هم ــالب ب ــر معظــم انق ــات ســفر رهب مصوب
ــن  ــالم نوبخــت تامی ــر اســاس اع ــار داشــت: ب ــرد و اظه ک
ــن آب همــدان از  ــن طــرح قطعــی اســت و تامی ــار ای اعتب

ــد. ــد ش ــام خواه ــوار انج ــد تال ــا س ــم و ی ــد قوچ س

ــک  ــم این ــت: ه ــار داش ــری اظه ــاد مبش قب
ــر  ــوی زی ــوار مددج ــزار و 403 خان ــک ه ی
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
طــرح  مشــمول  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 

ــتند. ــی هس ــه اجتماع بیم
وی افــزود: ایــن تعــداد شــامل 711 زن 
سرپرســت خانــوار و 692 مجــری طــرح 
امــام  امــداد  اشــتغالزایی کمیتــه   هــای 
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  )ره(  خمینــی 

ــت. اس

خمینــی  امــام  امــداد  مدیــرکل کمیتــه 
بیــان کــرد:  بویراحمــد  و  )ره( کهگیلویــه 
در  اســتان  امــداد  کمیتــه  مددجویــان 
و  خانــوار  سرپرســت  زنــان  ســرفصل   2
مجریــان طــرح  هــای اشــتغالزایی ایــن 
ــرار  ــی ق ــه اجتماع ــش بیم ــر پوش ــاد زی نه

مــی گیرنــد.
ــن  ــی از مهمتری ــرد: یک ــوان ک ــری عن مبش
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــای کمیت راهکاره
ــرای  ــد ب ــه و بویراحم )ره( کشــور و کهگیلوی

اعتمــاد  ســطح  ارتقــای  توانمندســازی، 
بــه  نفــس، امیــد بــه آینــده  ای بهتــر و 
ــر  ــان زی ــی مددجوی ــت اجتماع ــظ منزل حف
پوشــش بهــره  منــدی آنــان از خدمــات 

ــت. ــی اس ــه اجتماع بیم
وی ابــراز داشــت: مددجویــان زیــر پوشــش 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( کهگیلویــه 
ــای  ــا بیمــه اجتماعــی از مزای و بویراحمــد ب
فرانشــیز  و  ازکارافتادگــی  بازنشســتگی، 

ــی  شــوند.  ــد م ــره  من ــی به درمان
ــزار  ــب 40 ه ــر در قال ــزار و 725 نف 103 ه
و 823 خانــوار زیــر پوشــش کمیتــه امــداد 
ــد  ــه و بویراحم ــی )ره( کهگیلوی ــام خمین ام

ــتند. هس

محمدجـواد اشـرفی مهتریـن دلیل تشـدید آلودگی هـوای تعدادی 
از شـهرهای خوزسـتان بـه ویـژه اهـواز را در یـک هفته اخیـر، آتش 
زدن مـزارع نیشـکر و کاه و کلـش کشـتزارهای شـلتوک بیـان کـرد 
کـه بـا وقـوع پدیـده وارونگی دمـا )اینورژن( همزمان شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه آلودگی هـای نفتـی قابـل انـکار نیسـت، افـزود: 
آلودگـی ناشـی از خودروها و تاسیسـات نفتی همیشـگی بـوده اما 
آنچـه در روزهـای اخیـر بـه صـورت مقطعی باعـث تشـدید آلودگی 
هوا شـده، سـوزاندن مزارع کشـاورزی اسـت که باعث افزایش غبار 
بـا اندازه 2.5 میکرون شـده که برای دسـتگاه تنفسـی بسـیار مضر 
است.اشـرفی اضافـه کـرد: شـرکت های نیشـکر در جنوب اهـواز در 
روزهـای اخیـر برای برداشـت محصول خـود اقدام به آتش سـوزی  
گسـترده در مـزارع نیشـکر کرده انـد کـه با توجـه به شـرایط بحرانی 
آلودگـی هـوا بـه آنهـا اعـالم شـده تـا زمانی که شـرایط هوا مسـاعد 

شـود، آتـش زدن مـزارع ممنوع اسـت.
وی ادامـه داد: بـه اسـتناد تبصـره مـاده 3 قانـون هـوای پـاک در 
شـرایط اضطـرار آلودگـی هـوا، اختیـار داریـم کـه بـه صنایـع آالینده 
تذکر دهیم.اشـرفی افزود: پرونده شـرکت توسـعه نیشـکر و صنایع 
جانبـی بـه دلیـل سـوزاندن مـزارع و آلوده کردن هوا، سـال هاسـت 

کـه بـه مراجع قضایـی ارجاع شـده اسـت.وی با بیـان اینکه کنترل 
آتـش سـوزی کاه و کلـش مـزارع توسـط کشـاورزان بسـیار دشـوار 
قانـون مجـازات اسـالمی،  بیـان کـرد: طبـق مـاده 388  اسـت، 
سـوزاندن کاه و کلـش مـزارع، اقـدام علیه بهداشـت عمومی اسـت 
و جریمـه نقـدی و حبـس تـا یـک سـال بـرای آن در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت کـه بـه اسـتناد همیـن قانـون بـه کشـاورزان اخطـار 
داده و اطالعیـه ای صـادر کردیـم کـه از سـوزاندن مـزارع خـودداری 
کنند.اشـرفی بـا تاکیـد بـر ورود جهـاد کشـاورزی برای آگاه سـازی 
کشـاورزان، گفـت: جهـاد کشـاورزی باید پاسـخ دهد در سـه سـال 
گذشـته چـه اقدامـی برای آمـوزش کشـاورزان انجـام داده اسـت؟

وی افـزود: جهـاد کشـاورزی بایـد بـرای شناسـایی کشـاورزانی کـه 
زمیـن هـای خـود را آتـش می زننـد وارد عمـل شـود و اقدامـات 
پیشـگیرانه از جملـه اختصاص نـدادن نهاده هـا به آنها انجـام دهد.

کمیته اضطرار تشکیل جلسه نداد
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان بـا بیـان اینکـه در 
روزهـای اخیـر کمیتـه اضطـرار بـرای آلودگـی هـوای خوزسـتان 
تشـکیل نشـده اسـت، گفـت: روال قانونی تشـکیل کمیتـه اضطرار 

آلودگـی هـوا بـه ایـن صورت اسـت که هواشناسـی باید 96 سـاعت 
پیـش شـرایط پایداری هـوا و اینورژن را به دانشـگاه علوم پزشـکی 
اعـالم کنـد و ایـن دانشـگاه نیـز بر اسـاس پیش بینی  هواشناسـی 
و آمـار آلودگـی هـوا کـه اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اعـالم 
می کنـد، تشـکیل ایـن کمیتـه را درخواسـت کنـد، ولـی ایـن روال 
صـورت نگرفتـه اسـت.وی ادامـه داد: اداره کل حفاظـت محیـط 

زیسـت مسـئول اعـالم تعطیلـی در روزهـای آلـوده نیسـت.
اشـرفی بـا بیان اینکه درخواسـت برگزاری جلسـه در هفتـه آینده به 
اسـتانداری خوزسـتان اعالم شـده، افزود: بر اسـاس پیش بینی ها 
احتمـال تکـرار وارونگی دمـا در ماه های دی و بهمن نیز زیاد اسـت، 

بـه همین دلیل باید برای این مسـاله چاره اندیشـی شـود.
اداره کل حفاظـت محیـط  زیسـت خوزسـتان امـروز در اطالعیـه ای 
اعـالم کرده: شـاخص هـوای اهواز در 24 سـاعت گذشـته منتهی به 
سـاعت 11 روز جمعه 207 و در وضعیت »بسـیار ناسالم« قرار گرفته 
اسـت. همچنیـن شـاخص کیفـی هـوای اندیمشـک 11، هندیجان 
157، حمیدیه 158، ماهشـهر 163، شوشـتر 169 و شـادگان 178 در 
وضعیـت ناسـالم قرار گرفتند. کیفیـت هوای گتوند با شـاخص 110، 
دزفـول 133، شـوش 147 و آبـادان 147 در وضعیـت ناسـالم  برای 
گروه هـای حسـاس قـرار دارند.پدیـده اینـورژن یـا وارونگی هـوا از 
اوایـل هفتـه بـر شـهرهای صنعتی خوزسـتان به ویـژه اهـواز حاکم 

شـده و ارتفـاع ایـن پدیـده روز چهارشـنبه در اهـواز 300 تـا 400 متر 
گزارش شـده اسـت. در همین مدت هوای 6 تا 11 شـهر خوزسـتان 

آلـوده اعالم شـده کـه امروز بیشـترین آلودگی گزار شـده اسـت.
»وارونگـی دمـا« یـا »اینـورژن« زمانـی رخ می دهـد کـه الیـه ای از 
هـوای گـرم بـاالی هوای سـرد مجـاورت کـره زمیـن قـرار می گیرد. 
درچنیـن شـرایطی پایـداری هـوا ایجـاد می شـود و به جـای آنکه با 
افزایـش ارتفـاع، دمـا کاهـش یابـد تا چند صـد متر از سـطح زمین 
دمـا افزایـش مـی یابـد. نتیجـه آن تشـکیل یک سـطح پوششـی 
بـاالی شـهر اسـت کـه بـا گذشـت زمـان و افزایـش فعالیت هـای 
انسـانی و بـه دلیـل حبـس هـوا در زیـر ایـن الیـه مـواد آالینـده 
تولیدشـده در سـطح زمیـن باقی مانـده و باال نمی روند. بر اسـاس 
طـرح جامـع آلودگـی هـوای اهـواز، صنایـع بـه ویـژه صنایـع نفتی 
بیشـترین میـزان آالیندگـی را دارنـد. مشـعل های نفتی در شـرق و 

غـرب اهـواز همچنـان تولیـد آلودگی مـی کنند.
AQI شـاخصی اسـت کـه بـرای گـزارش روزانـه کیفیـت هوا بـه کار 
مـی رود و نشـان مـی دهـد کـه هوای اطـراف چقـدر تمیز یـا آلوده 
اسـت و ایـن حـد از آلودگـی چـه اثراتـی ممکن اسـت بر سـالمتی 
داشـته باشـد. ایـن شـاخص بـر اثراتـی متمرکـز اسـت کـه ممکن 
اسـت افـراد چنـد سـاعت یـا چنـد روز پـس از تنفـس در ایـن هوا 

بـا آنهـا روبه رو شـوند.
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کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد

ممنوعیت سوزاندن مزارع نیشکر در روزهای آلوده خوزستان

فعالیت در حوزه اکتشاف معادن کرمان افزایش یابد
محمدجــواد فدائــی روز پنجشــنبه در نشســت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــادن اس ــورای مع ش
ســفر اخیــر رئیــس جمهــوری بــه اســتان کرمــان 
افــزود: بخــش عمــده ای از پــروژه هایــی کــه در 
ــادن و  ــه مع ــوط ب ــد، مرب ــاح ش ــفر افتت ــن س ای
صنایــع معدنــی بــود کــه مــورد رضایــت وی قــرار 
گرفــت امــا هنــوز ظرفیــت هــای بســیار خوبــی در 
حــوزه معــادن ایــن اســتان وجــود دارد کــه بایــد 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دیگــری در حــوزه معــادن اســتان کرمــان وجــود 
تصریــح کــرد:  شــود  افتتــاح  بایــد  دارد کــه 
ــی شــرکت  ــون تن ــوالد ســه میلی ــد ف ــروژه تولی پ
هــای  پــروژه  از  یکــی  فــوالد  آهــن  توســعه 

ــدت  ــی آن م ــات اجرای ــه عملی ــت ک ــی اس مهم
ــاز  ــدد آغ ــون مج ــود و اکن ــده ب ــف مان ــا متوق ه
ــره  ــه به ــرای ب ــاله ای ب ــه س ــه س ــده و برنام ش
ــا  ــده و م ــزی ش ــرح ری ــاندن آن ط ــرداری رس ب

ــد.  ــه برس ــه نتیج ــر ب ــم زودت ــد داری تاکی
ــات  ــن عملی ــه داد: همچنی ــان ادام اســتاندار کرم
ــاز  ــز آغ ــت نی ــوالد باف ــروژه ف ــاز 2 پ ــی ف اجرای
ــرداری برســد. ــه بهــره ب ــر ب ــد زودت شــده کــه بای

وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات زیــادی را مــی 
ــام  ــان انج ــتان کرم ــدن اس ــش مع ــوان در بخ ت
داد اظهــار داشــت: بایــد شــورای معــادن بــه 
پیگیــری  و  ریــزی  برنامــه  سیاســت گــذاری، 
ــش  ــردازد و در بخ ــوزه بپ ــن ح ــا در ای ــه ه برنام

اکتشــاف بایــد بیشــتر کار کــرد.

فدائــی بــا اشــاره بــه مصوبــه قبلــی شــورای 
ــه  ــع مصــوب در زمین ــاره وصــول مناب معــادن درب
مناطــق  بــرای  معــادن  فــروش  درصــد  یــک 
ــت  ــرد: از نشس ــد ک ــا تاکی ــت آنه ــر از فعالی متاث
ــچ  ــد هی ــزار ش ــاه  برگ ــدای مهرم ــه ابت ــل ک قب
و  نــداده  رخ  زمینــه  ایــن  در  خاصــی  اتفــاق 
نشــان مــی دهــد اراده ای در دســتگاه هــای 
ــه  ــی ک ــکان قانون ــتفاده از ام ــرای اس ــی ب اجرای

ــدارد. ــود ن ــت، وج ــتان هس ــرای اس ب
اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: پــروژه هــای 
ــادن  ــروش مع ــد ف ــک درص ــل ی ــتانی از مح اس
هــای  دســتگاه  توســط  آینــده  هفتــه  طــی 
اجرایــی بــه معاونــت امــور عمرانــی اعــالم شــود 
کــه پــس از بررســی، در نشســت بعــدی شــورای 

ــوند. ــرح ش ــادن مط مع

گرمایش مدارس البرز 
استاندارد شد

محمـد دالوریـان با اشـاره بـه اینکه 
همـه مدارس البـرز دارای سیسـتم 
گرمایشـی حرارت مرکزی هسـتند، 
اظهارداشـت : درسـال جـاری مبلـغ 
تجهیـز  بـرای  ریـال   میلیـارد   60
سرمایشـی  و  سیسـتم گرمایشـی 
اختصـاص  اسـتان  ایـن  مـدارس 

یافتـه اسـت.
اختصـاص  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
اعتبـار ملـی بـرای استانداردسـازی 
مـدارس،  سیسـتم های گرمایشـی 
گذشـته  سـال  از  البـرز  اسـتان 
فعالیـت خـود را بـرای عـاری کردن 
مـدارس از بخاری هـای نفتـی آغـاز 
سـرانجام  بـه  اکنـون   و  کردیـم 

اسـت. رسـیده 
نوسـازی  امسـال   همچنیـن  
 24 مرکـزی  گرمایشـی  سیسـتم 
درس  کالس   332 بـا  مدرسـه  
سیسـتم  نوسـازی  کار  دسـتور  در 
. اسـت  گرفتـه  قـرار  گرمایشـی 

 سـال گذشـته سیسـتم گرمایشـی 
352 کالس درس در اسـتان البـرز 

استانداردسـازی شـد.
اسـتفاده  کـرد:  اضافـه  دالوریـان 
در  مرکـزی  از سیسـتم گرمایشـی 
تاثیـر گـذار  از حـوادث  پیشـگیری 

. اسـت 
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز 
مدارس البرزادامـه داد: بخاری های 
مـدارس  درس  کالس هـای  گازی 
اسـتان نیـز در سـه مرحلـه جمـع 

آوری شـده اسـت.
دالوریـان گفـت :  گاهـی موتورخانه  
هـای مـدارس خـراب می شـود  که 
تـا  تعمیـر ایـن بخـش  از بخـاری 
موقـت  صـورت  بـه  گازی   هـای 

اسـتفاده مـی شـود.

استاندار همدان:البرز
320 میلیارد تومان اعتبار 
به راه آهن همدان-سنندج 

اختصاص یافت

رنا
 ای

س:
عک

خشکسالی، تهدیدی جدی برای استان اردبیل

بر اساس شاخص  و آمارهای اعالمی وزارت نیرو و هواشناسی استان اردبیل هم اکنون جزو 6 استان کم بارش کشور است

روسـتاییان و عشـایر اسـتان از چندیـن سـال 
پیـش بـا بحـران آب مواجـه شـده اند و  اکنـون 
در برخـی مناطق روسـتایی و عشـایری حتی در 
زمینه تامین آب آشـامیدنی نیز مشکالتی وجود 
داشـته و آب مـردم بـا تانکرها تامین می شـود، 
چشـمه ها و رودخانـه هـا خشـکیده اند و سـال 
هاسـت که کشـاورزان بویژه دیـم کاران محصولی 
برای درو ندارند.عالوه بر ضرر و و زیان کشـاورزان 
دیـم کار کاهـش بارش هـا در طـول سـال های 
گذشـته در اسـتان بر پوشـش گیاهـی منطقه و 
مراتع نیـز تاثیرگذار بوده و روند فرسـایش خاک 
در بخش هایـی از اسـتان قابل مشـاهده اسـت.

بـر اسـاس شـاخص  و آمارهـای اعالمـی وزارت 
نیـرو و هواشناسـی اسـتان اردبیـل هم اکنـون 

جـزو 6 اسـتان کم بـارش کشـور اسـت.
اسـتان اردبیـل مثل سـال های گذشـته امسـال 
نیـز شـاهد کاهـش بارش هـای پاییـزی و در 
سـدهای  و حجـم  رواناب هـا  نتیجـه کاهـش 
میانگیـن  اسـت،  بـوده  اسـتان  در  تاثیرگـذار 
بارش هـای اسـتان در فصـل زراعـی امسـال 94 
میلی متر بوده که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبـل 10 درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
منطقـه ای  آب  اعـالم کارشناسـان  اسـاس  بـر 
و  اسـتان  سـدهای  ظرفیـت  حجـم  اردبیـل، 
رودخانه هـا هـم کاهـش چشـمگیری داشـته و 
ورودی سـد یامچـی بعنـوان مهم تریـن منبـع 
تامیـن آب شـرب مرکـز اسـتان از 21 میلیـون 

متـر مکعـب در سـال گذشـته بـه 19 میلیـون 
متـر مکعـب رسـیده و مصـرف آب ایـن سـد از 
رقـم 11.4 میلیـون مترمکعـب بـه 12 میلیـون 
مترمکعـب افزایـش یافتـه اسـت.از طرفـی آب 
رودخانـه ارس تامیـن کننده آب مرکز کشـاورزی 
اسـتان در مغان نیز در سـال های اخیر به سـبب 
را  نگرانی هایـی  و  یافتـه  خشکسـالی کاهـش 
در بیـن شـهروندان منطقـه پدیـد آورده اسـت.

بـه گفتـه کارشناسـان، تنش هـای آب و هوایـی، 
مصـرف بی رویـه و کاهـش ذخایـر زیرزمینـی 
آب، اسـتان اردبیل را در مسـیر حرکت به سـمت 
اقلیم خشـک قـرار داده اسـت. این کارشناسـان 
هشـدار می دهنـد کـه در صـورت فقـدان برنامـه 
مناسـب و تدابیـر مطلـوب بـرای ایـن وضعیـت، 
اسـتان اردبیـل کـه تاکنـون بـه مـرز بحـران آبی 
نرسـیده می تواند وارد آن شـده و محیط زیسـت 
و زندگـی سـاکنان آن با مخاطراتی مواجه شـود.

آنهـا معتقد هسـتند اقلیم فصلـی اردبیـل که در 
سـالیان گذشـته مرطـوب و نیمه مرطـوب بود به 
سـبب بـارش کم در حـال تبدیـل از نیمه مرطوب 
بـه نیمه خشـک بـوده و در مرز ورود به آن اسـت، 
کمبـود بـاران و برف مـدت زمان خشکسـالی در 
ایـن اسـتان را از چهـار مـاه خشـکی بـه هشـت 
مـاه خشـکی افزایش داده ضمـن اینکه افزایش 
تبخیـر و رونـد صعـودی دمـا و افزایـش وزش 
بادهـای گـرم جنوبـی هم بیشـتر شـده اسـت.

ایـن رونـد در کنـار تاثیـر منفـی کاهـش ذخایـر 

زیرزمینی آب موجب شـده که کشـاورزان اسـتان 
در سـال های اخیر با مشـکل خشکسالی مواجه 
شـده و متحمـل خسـارت های قابـل توجهـی 
شـوند.طاهر پاینده ،کارشناس کشـاورزی در این 
بـاره گفت: با وجود بروز خشکسـالی های متوالی 
و کاهـش سـاالنه بارش هـا ، هنـوز عمـق خطـر 
کمبود آب برای بسـیاری از شهروندان و مسئوالن 
اسـتان احسـاس نشـده و ضروری اسـت که در 
زمینـه مصـرف بهینـه آب در بخش های مختلف 
آشـامیدنی ، کشـاورزی و صنعت فرهنگ سـازی 
شـود.وی افـزود: مصـرف بی رویـه آب از سـوی 
شـهروندان، هـدر رفـت آب در بخش کشـاورزی، 
کمبـود منابع آب هـای زیرزمینی ناشـی از کمبود 
بارش و اسـتفاده بی رویه کشـاورزان ، ساماندهی 
نشـدن چاه های غیرمجـاز و تحقق نیافتن برنامه 
تغییـر الگـوی کشـت از جملـه عواملـی هسـتند 
کـه موجـب بـروز و تشـدید تنـش هـای آبـی و 
خشکسـالی در اسـتان اردبیل می شود.وی گفت: 
در اثـر خشکسـالی سـال های اخیـر 120 میلیون 
متـر مکعـب منابـع آب ایـن اسـتان بـه دلیـل 
اسـتفاده نادرسـت هـدر رفتـه و روان آب هـا هـم 
بـه میـزان 43 درصـد کاهش یافته اسـت.پاینده 
اظهارداشـت: روان آب های ورودی به سـد یامچی 
25 درصـد، سـد سـبالن 59 درصـد ، سـد قوری 
چـای 82 درصـد و سـد سـقزچی 56 درصـد در 

طـول یک سـال کاهش داشـته اسـت.
وی  گفـت: ذخایـر آب پنـج سـال آینـده دشـت 

اردبیـل مصـرف شـده و ایـن رقـم به ایـن معنی 
اسـت کـه اگـر هم اکنون بـه مدت پنج سـال آب 
مصـرف نکنیـم، منابـع آبـی بـه وضعیـت اولیـه 

می رسـد.

خشکسالی  به پوشش گیاهی 
استان آسیب جدی زده است 

شـهامت هدایـت ،مدیرکل منابع طبیعی اسـتان 
اردبیـل گفـت: بـه دلیـل خشکسـالی پوشـش 
گیاهـی برخـی مناطق اسـتان از بین رفتـه و این 

امـر باعـث فرسـایش خاک می شـود.
وی افزود: به نظر کارشناسـان تداوم خشکسالی 
عـالوه بر تاثیر زیسـت محیطی اثـرات اقتصادی 
و اجتماعـی خـاص خـود را بـر اسـتان گذاشـته 
و اگـر بـا بسـیج همـه امکانـات فنـی و اعتباری 
در مدیریـت ایـن رخـداد طبیعی گامی اساسـی 
برداشـته نشـود در آینده ای نه چنـدان دور بحران 

آب در کمیـن ایـن اسـتان خواهـد بود.

اقلیم نیمه خشک و کمبود منابع 
آب اردبیل  جدی برای استان 

سـعید شـهند، مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان اردبیـل هم گفت: تغییـرات اقلیمی و آب 
و هوایی سـبب شـده تا شرایط خشـک و کمبود 
منابـع آب اسـتان اردبیل را به شـدت تهدید کند.

ایـن  اخیـر  دهـه   2 در  اینکـه  بیـان  بـا  وی  
ناامنـی  بـه شـکل گسـترده فضـای  تغییـرات 
، بیان کـرد:  را بـرای انسـان ها بـه وجـود آورده 
نشـانه های  و  اثـرات  اقلیمـی  تغییـرات  ایـن 
تهدیدکننـده ای را بـه همـراه داشـته بطوریکـه به 
دنبال این شـرایط زیسـتگاه های آبـی و تاالب ها 
روبه خشـکی گذاشـته و ما شـاهد شـکل گیری 
ریزگردها و افزایش سـطح گرد و غبار در شـهرها 

و روسـتاها هسـتیم.
اداره کل  از  خـود  اخیـر  بـه گزارش گیـری  او  
هواشناسـی اسـتان در اعمال این تغییرات جوی 
اشـاره کـرد و گفـت: در اسـتان اردبیل شـرایط به 
گونـه ای پیـش رفتـه کـه از حالـت مرطـوب و 
نمناکـی آب و هوایـی بـه وضعیت نیمه خشـک 
رسـیده ایم و تبخیر و افزایـش دما نگرانی هایی را 
بـه همراه داشـته اسـت.مدیرکل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان اردبیل بیان کرد: در شمال استان 
ما با اقلیم نیمه خشـک روبرو هسـتیم،  دشـت 
اردبیـل هم دشـتی تشـنه محسـوب می شـود و 
شـرکت آب منطقـه ای و سـایر نهادهـای مرتبـط 
بـه شـدت به دنبال کنتـرل و مدیریـت منابع آب 

اسـتان هستند.
شـهند بـه تبعـات منفـی و نگران کننـده کاهش 
بارندگی هـا، افزایـش دمـای هـوا و شـکل گیری 
کانـون ریزگردهـا اشـاره کـرد و گفـت: در اسـتان 
اردبیـل و با منشـاء داخلی محـل تولید ریزگردها 

مشـخص شـده به طوری کـه در 100 هکتار زمین 
و  مطالعاتـی  طرح هـای  نمیـن  شهرسـتان  در 
بررسـی های کارشناسـی در حـال انجـام اسـت.

دشت اردبیل در معرض تهدید 
خشکسالی 

مسـعود امامی یگانه، فرمانـدار اردبیل با اشـاره به 
کاهـش شـدید ذخایـر آب زیرزمینـی در دشـت 
اردبیـل می گویـد: 25 سـال زمـان نیـاز اسـت 
تـا دشـت اردبیـل احیـا شـده و بیالن منفـی آن 
ترمیم شـود.وی بیان کرد: باید بـرای جلوگیری از 
تهدیـد جدی خشکسـالی و عـوارض آن در زمینه 
آب و خـاک و محیـط زیسـت، به دشـت اردبیل 
بـه  صـورت منطقـه ای نـگاه شـود اگـر بـرای راه 
عـالج دیـر اقدام شـود، حیات دشـت به سـمت 
نابـودی خواهـد رفت.بـه گفتـه فرمانـدار اردبیـل، 
ایـن دشـت شـرایطی بدتـری نسـبت به دشـت 
مغـان دارد و بایـد به حالت اضطراری این دشـت 

را احیـا کرد.

 راهکارها و اقدامات مقابله با 
تهدید خشکسالی و کاهش منابع 

آب در استان 
معتقـد  ،کارشـناس کشـاورزی  پاینـده  طاهـر 
اسـت کـه عوامـل متعددی سـبب کمبـود آب در 
دشـت اردبیـل شـده کـه از آن جملـه می تـوان 
بـه کاهـش محسـوس بارش هـا در سـال  هـای 
اخیـر ، برداشـت بی رویـه از آب هـای زیرزمینی ، 
حفر چاه هـای غیرمجاز و برداشـت های اضافه از 

چاه هـا بـرای مصـرف کشـاورزی اشـاره کـرد.
وی  اصـالح مدیریت مصـرف آب را در جلوگیری 
از خسـارت خشکسـالی ضروری خوانـد و گفت: 
بـا فرهنگ سـازی توسـط رسـانه ها و نهادهـای 

متولـی می تـوان مصـرف آب را مدیریـت کـرد.
اکبـر بهنامجـو ،اسـتاندار اردبیـل هـم در مـورد 
بـه  توجـه  بـا  اسـتان  خـاک  و  آب  وضعیـت 
خشکسـالی های اخیر گفـت: اجـرای طرح های 
فراهـم  را  خوبـی  زمینـه  مشـارکتی  مدیریـت 
مـی آورد تـا ارتقـای وضعیـت منابـع آب و خاک 
را در اسـتان شـاهد باشـیم.وی افـزود: بایـد بـا 
تبلیغـی،  و  اطالع رسـانی  مختلـف  روش هـای 
اولویـت زارعـان را به سـمت تغییر الگوی کشـت 
سـوق دهیـم تـا بـا توانمندسـازی در این حـوزه، 
افزایـش  و هـم  الگـوی کشـت مناسـب  هـم 

بهـره وری تولیـد محصـوالت صـورت بگیـرد.
او گفـت: بـرای جلوگیـری از خشکسـالی  بایـد 
برنامـه مـدون تهیـه شـود و بـه نظـر می رسـد 
بـا برنامه ریـزی می تـوان از صدمـات ناشـی از 

خشکسـالی جلوگیـری کـرد.

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 2092— 1398  
ــنامه  ــماره شناس ــهبازی ش ــود آلبوش ــات  محم ــورخ98/07/23 تصرف م
699 صــادره از شــادگان فرزنــد ســوادی دارای کــد ملــی شــماره 
ــر  ــاحت 200 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب 1899166963 شش
ــی 2694 در بخــش 2  ــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک 2692 ال مرب
اهــواز اخبــار خروجــی  بنــام جاســم صالحــی زاده برابــر مــاده 3 قانــون 
مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم 
آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت 
ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی 
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م بم
ــف  ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــید دریاف ــلیم و رس ــواز تس ــاک اه ام
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
بــه مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند 

مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/25(                                           

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/11(
شماره م/الف:   5/2115

8017 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060003278 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
متقاضــی آقــای محســن ســلگی فرزنــد علــی حســین 
ــن در ششــدانگ  بشــماره شناســنامه 6327 صــادره از ورامی
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از 12 اصل ــماره 4773فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب 2016 مت
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــران بخــش ح ــاد ته ــه خیرآب ــع در قری واق
ورامیــن از مالکیــت عبــاس خانــی بــه مقــدار 672 متــر مربــع 
و محســن خانــی بــه مقــدار 1344 متــر مربــع محــرز گردیــده 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب اســت . ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــورت انقضــای م ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــف  ــد . 517 ث / م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی      7575

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060002736 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض متقاضــی آقــای محســن ســلگی فرزنــد علــی 
حســین بشــماره شناســنامه 6327 صــادره از ورامیــن در 
ــی در آن  ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــاک شــماره 4773  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 506/28 مت ب
تهــران  واقــع در قریــه خیرآبــاد  اصلــی   12 از  فرعــی 
ــن  ــت محس ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــی مح خان
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــود در صورت ــی ش م
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب اعت
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
ــور و عــدم  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــف  ــد . 516 ث / م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 7576

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــور را براســاس گ ــون مذک قان

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
بــه پرونــده کاســه  1ـ رأی شــماره 139860330001010080 مربــوط 
1397114430001001594 آقای/خانــم ســیدعباس ســید میرزائــی فرزنــد 
ــاحت 34238  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــن در شش سیدحس
ــع پــاک شــماره 11507  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت  متــر مرب
ــه 8  ــورخ 1397/09/18 دفترخان ــی شــماره 161885 م ــم. ســند قطع ق

ــف 3780 ( ــم. )م ال ق
2ـ رأی شــماره 139860330001010919 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000768 آقای/خانــم احمــد اســماعیلی فرزنــد حســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 80/46 مترمربــع پــاک 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 14 فرعــی از 10587  اصل
ســند صــادره در دفتــر 259 صفحــه 240 بــه موجــب ســند قطعی شــماره 

ــف 3779 ( ــم. )م ال ــه 16 ق ــورخ 1360/09/15 دفترخان 33175 م
3ـ رأی شــماره 139860330001010716 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــن در  ــد حس ــی فرزن ــده حافظ ــم زبی 1398114430001001100 آقای/خان
ــاک  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 114/22 مترمرب ــک ب ششــدانگ ی
شــماره 9437  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 
شــماره 22088 مــورخ 1396/08/01 دفترخانــه 40 قــم. )م الــف 3778 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001011428 مرب (4ـ رأی ش
1397114430001002254 آقای/خانــم علــی الماســی فرزنــد غامحســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 152/39 مترمربــع 
پــاک شــماره 10275  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از مصطفــی رضویــان ســند صــادره در دفتــر 
ــف 3777 ( ــه 494. )م ال 421 صفح

5ـ رأی شــماره 139860330001011525 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001008 آقای/خانــم مهــدی شــاپوری فرزنــد احمــد 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 50 مت ــک ب در ششــدانگ ی
شــماره 1173 فرعــی از 1 فرعــی از 11135  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از عبدالــه توســلی دفتــر 

ــف 3758 ( ــه 90. )م ال 197 صفح
6ـ رأی شــماره 139860330001009868 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــون فرزن ــدری شاهس ــره خ ــم زه 1397114430001000403 آقای/خان
ــع  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 118 مت ــک ب رضــا در ششــدانگ ی
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت  پــاک شــماره 1 فرعــی از 10789  اصل
ــه 59  ــورخ 1396/12/26 دفترخان ــماره 42511 م ــی ش ــند قطع ــم. س ق

ــف 3759 ( ــم. )م ال ق
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را 
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به زودی استان کرمان قطب فوالد کشور می شود / زنجیره ی فوالد در سیرجان تکمیل شده است 

حجــت االســالم حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
ایــران در جریــان ســفر دو روزه بــه اســتان 
کرمــان در 20 آبــان مــاه بــرای افتتــاح چنــد 
پــروژه بــزرگ صنعتــی بــه شهرســتان ســیرجان 

ــرد.  ســفر ک
جنــوب  فــوالد  تولیــد  کارخانــه  بزرگتریــن 
ــور در شهرســتان  ــا حضــور رئیــس جمه شــرق ب
ســیرجان در حالــی افتتــاح شــد کــه ایــن 
ــمی  ــد اس ــت تولی ــد ظرفی ــا 80 درص ــه ب کارخان
ــتغالزایی  ــا اش ــدازی ، ب ــاه از راه ان ــس از 7 م پ
ــارد  ــار 26500 میلی ــا اعتب ــر و ب مســتقیم 750 نف

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــما آغ ــال رس ری
ــیرجان در  ــوالد س ــان ف ــه جه ــل کارخان مدیرعام
ــا اشــاره  ــا اصحــاب رســانه ب ــری ب نشســت خب
ــزار  ــون و 200 ه ــک میلی ــد ی ــت تولی ــه ظرفی ب
ــه  ــن کارخان ــال ای ــوالدی در س ــمش ف ــن ش ت
گفــت: ســابقه نــدارد پــروژه ای کمتــر از 2 ســال 
ــد خــود برســد امــا  ــه 100 درصــد ظرفیــت تولی ب
ــد  ــد تولی ــه 100 درص ــر ب ــاه دیگ ــد م ــا چن ــا ت م

ــیم. میرس
ســال   9 در  اینکــه  بیــان  بــا  عباســلو  علــی 

تاســیس شــرکت جهــان فــوالد ، 3 پــروژه ملــی 
مــورد بهــره بــرداری رســیده اســت ،تصریــح 
کــرد: در ســال 94 کارخانــه احیــا تولید اســفنجی 
بــه ظرفیــت یــک میلیــون تــن در ســال ، توســط 
ــری  ــای جهانگی ــور، آق ــاون اول رئیــس جمه مع

ــاح شــد. افتت
و  تریــن  بــزرگ   95 ســال  افــزود:در  وی 
پیشــرفته تریــن کارخانــه میلگــرد جنــوب شــرق 
کشــور در بردســیر توســط رئیــس مجلــس 
افتتــاح  الریجانــی  آقــای  اســالمی  شــورای 
ــه  ــت ب ــوده اس ــروف ب ــه مع ــن کارخان ــد. ای ش
ــه 18  ــه ماشــین ســازی ، در ایــن کارخان کارخان
ــود  ــده ب ــف ش ــرکت تعری ــط 18 ش ــروژه توس پ
ــد،  ــرداری نرســیده بودن ــه بهــره ب و هیچکــدام ب
نوزدهمیــن شــرکت جهــان فــوالد بــود و در 
ــد  ــوالد ش ــان ف ــرکت جه ــل ش ــال 93 تحوی س
ــه را  ــن کارخان ــتیم ای ــال توانس ــر از 2 س ، کمت
را  تــا 32   8 از ســایز  و میلگــرد  انــدازی  راه 

تولیــد کنیــم.

زنجیره ی فوالد در سیرجان تکمیل 
شده است 

بنیــان گــذار صنعــت فــوالد در ســیرجان بــا 
فعالیــن صنعــت  فــوالدی   اراده  بــر  تاکیــد 
زودی  بــه  کــرد:  تصریــح  ســیرجان  فــوالد 
اســتان کرمــان قطــب فــوالد کشــور میشــود 
ــر  ــا تیت ــانه ه ــه رس ــیرجان هم ــی در س ، زمان
میزدنــد »خــام فروشــی در ســیرجان« ، امــروز 
ــده  ــل ش ــیرجان تکمی ــوالد در س ــره ی ف زنجی

ــت. اس
ــا در احــداث  ــش رســانه ه ــه نق ــد ب ــا تاکی او ب
ــرد:  ــان ک ــیرجان اذع ــوالد س ــان ف ــه جه کارخان
رســانه هــا میتوانیــد یــک کارخانــه را بــه ســمت 
ــا  ــه م ــا ب ــن ســال ه ــا در ای ــد ام ــی ببرن تعطیل
ــرده  ــداده و حاشــیه ای ایجــاد نک ــدی ن ــا امی ن

ــی اســت. ــد کــردن کار راحت ــا امی ــد ، ن ان
اقتصــادی  هــای  تحریــم  خصــوص  در  وی 
ــا تمــام  ــه گــری ب ــه ذوب و ریخت گفــت: کارخان
برنــد هــای معتبــر اروپایــی تجهیــز شــده و 
از بومــی ســازی تامیــن  برخــی از قطعــات 
ــی از  ــم خیل ــر در دوران تحری شــده اســت و اگ
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــد ، ب ــه گفتن ــا ن ــه م ــا ب کشــور ه

ــد. ــل ش ــا ح ــای م ــی نیازه ــان ایران جوان

عباســلو در ادامــه،  نزدیکــی کارخانــه جهــان 
ــج  ــای خلی ــر ، آب ه ــادن گل گه ــه مع ــوالد ب ف
فــارس ، فــرودگاه ســیرجان و گمــرک فعــال را 

ــمرد.  ــت برش ــم و مثب مه
ــا  ــه جهــان فــوالد ســیرجان ب مدیرعامــل کارخان
ــه  ــداث کارخان ــی و اح ــعه گرای ــر توس ــد ب تاکی
ــروژه  ــرد: پ ــح ک ــده تصری ــدد در آین ــای متع ه
ــون  ــت 1 میلی ــه ظرفی ــفنجی ب ــن اس ــد آه تولی
در  امســال  درســال، طــی  تــن  هــزار   600 و 
یــک  و  آلیــاژی  فــوالد  تولیــد   ، ســیرجان 
کارخانــه در ادامــه نــورد، بــا ظرفیــت 350 هــزار 
کالف در بردســیر وپــروژه ی ذوب 2 مشــابه 
کارخانــه ذوب و ریختــه گــری را در نظــر داریــم.

ــل  ــیم بکس ــروژه س ــزود: در پ ــن اف وی همچنی
ــان  ــه جه ــوط ب ــهام آن مرب ــد س ــه 25 درص ک
ــک و  ــم، از ی ــارکت داری ــز مش ــت نی ــوالد اس ف
ــم، در  ــه  رســیده ای ــه  5 کارخان ــارد ب ــم میلی نی

ــویم. ــف نمیش ــه متوق ــن نقط ای

بلورد به عنوان اولین شهر بدون بیکار 
ــه  مدیرعامــل شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان ب
عنــوان معیــن اقتصــادی شــهر بلــورد بــا تاکیــد 
بــر هــدف گــذاری ایــن شــهر بــه عنــوان اولیــن  
ــه  ــالی ک ــک س ــت: در ی ــکار گف ــدون بی ــهر ب ش
معیــن اقتصــادی شــهر بلــورد بــوده ایــم تــالش 
ــه  ــورد را ب ــوده و بل ــتغال ب ــاد اش ــر ایج ــان ب م

ــم. ســمت گردشــگری ســوق داده ای
وی همچنیــن تصریــح کــرد: در حــوزه بهداشــت 
ــته  ــورد داش ــادی در بل ــات زی ــالمت اقدام و س
ایــم و بلــورد مجهزتریــن شــهر ســیرجان در 
ــاختمان  ــیم س ــت ، در تالش ــالمت اس ــوزه س ح
ــن  ــا خیری ــورد را ب ــان بل ــت و درم ــز بهداش مرک

ــم.  ــروع کنی ش
ــا همــکاری  ــی عباســلو ایــن را هــم گفــت: ب عل
ــر را  ــه 500 نف ــب ب ــورد قری ــه ای بل ــی و حرف فن
ــه هــا  در زمینــه جــوش آرگــون کــه نیــاز کارخان
اســت آمــوزش دادیــم و تاکنــون تعــدادی را در 

ــه اســتخدام کــرده ایــم.  کارخان

260 پرونده برای دریافت وام 
اشتغالزایی به بانک ها معرفی کرده ایم

وی بــا بیــان اینکــه 260 پرونــده جهــت دریافــت 

هــا  بانــک  بــه  بلــورد  در  اشــتغالزایی  وام 
ــار  ــرد: 80 هکت ــح ک ــم ، تصری ــرده ای ــی ک معرف
گل محمــدی در چهارگنبــد داشــته ایــم و بــا 
ــی از  ــه زودی یک ــاورزی ب ــاد کش ــکاری جه هم

ــد. ــم ش ــدی خواهی ــای گل محم ــب ه قط
وی همچنیــن عنــوان کــرد: لبــاس کارکنــان 

کارخانــه در شــهر بلــورد تولیــد میشــود.

باید صنایع پایین دستی 
راه اندازی شوند 

2 کارخانــه  احــداث  بــه  اشــاره  بــا  عباســلو 
توســط بخــش خصوصــی در ســیرجان کــه 
تامیــن  را  فــوالد  جهــان  کارخانــه  خــوراک 
ــزات  ــات و تجهی ــد قطع ــت: خری ــد ، گف میکنن
ــان  ــدگان کرم ــد کنن ــه تولی ــان را ب ــاز م ــورد نی م
و ســیرجان الویــت داده ایــم ، بایــد صنایــع 
پاییــن دســتی و قطعــات فــوالد راه انــدازی 

شــود و در ســیرجان فعــال شــویم.
او ایــن را هــم افــزود: بومــی ســازی در اســتان 
ــروی  ــات و نی ــه قطع ــوب در تهی ــو مطل ــه نح ب

انســانی اعمــال شــده اســت.

نیرو های حین ساخت پروژه را 
استخدام کرده ایم

وی از 3 هــزار اشــتغال غیــر مســتقیم خبــر 
داد و اضافــه کــرد: بخــش اعظمــی ازنیروهــای 
ــذب  ــتخدامی ج ــون اس ــق آزم ــه از طری کارخان
ــره  ــه به ــروژه ای ب ــر پ ــه ه ــد و همیش ــده ان ش
بــرداری میرســد قریــب بــه 1000 نفــر نیــرو 
در   ، میشــوند  بیــکار  ســاخت  حیــن  هــای 
جهــان فــوالد نیــرو هــای حیــن ســاخت پــروژه 

ــم. ــرده ای ــذب ک را ج
عباســلو در خصــوص اقدامــات زیســت محیطــی 
کارخانــه جهــان فــوالد ســیرجان گفــت: در 
جدیدتریــن  ریختــه گــری  و  ذوب  کارخانــه 
سیســتم هــای تصفیــه و خنــک کننــده را تهیــه 
کــرده ایــم ومصــرف آب مــا نســبت بــه کارخانــه 

ــت.  ــر اس ــد کمت ــابه 40 درص ــای مش ه

عهد بسته ام وارد کار سیاسی نشوم 
بــا ســابقه 32 ســاله مدیریــت در  عباســلو 
ســال کار   35 اذعــان کــرد:  حــوزه صنعــت 

صنعتــی انجــام داده ام ، عهــد بســته ام وارد 
کار سیاســی نشــوم و جــز کار فنــی کار دیگــری 

ــم. ــام نده انج

در کارخانه تولید آهن اسفنجی، 
خلوص گندله به 94 درصد میرسد

مدیــر بهــره بــرداری کارخانــه جهــان فــوالد 
ســیرجان در خصــوص نحــوه انتقــال مــواد 
ــه  ــواد اولی ــت: م ــه گف ــل کارخان ــه مح ــه ب اولی
ــول 6.2  ــه ط ــه ب ــوار نقال ــق ن ــه( از طری )گندل
داده  انتقــال   1 شــماره  معــدن  از  کیلومتــر 
میشــود، عمــده انتقــال هــا از طریــق نــوار نقالــه 

اســت و انتقــال زمینــی نداریــم. 
ــه  ــگاران از کارخان ــد خبرن محمــد شــهبا در بازدی
جهــان فــوالد ســیرجان بیــان کــرد: گندلــه 
ــه  ــت، در کارخان ــوص اس ــد خل دارای 64 درص
تولیــد آهــن اســفنجی خلــوص را بــه 94 درصــد 
ــه ذوب میشــود. ــه خــوراک کارخان میرســانند ک

وی ادامــه داد: 97.5 درصــد آهــن اســفنجی و 
2.5 درصــد قراضــه وارد کارخانــه فــوالد میشــود 
میشــود  الکتریکــی ذوب  قــوس  کــوره  در  و 
، پــس از ذوب وارد کــوره پاتیلــی و بعــد از 
ریختــه گــری در 3 ابعــاد مختلــف شــمش 

ــود. ــد میش ــوالدی تولی ف

هیچ سوپروایزر خارجی در پروژه نبوده 
است

او بــا اشــاره بــه بومــی شــدن فــوالد در ســیرجان 
، گفــت: ایــن کارخانــه  بــدون هیــچ ســوپروایزر 
ــش  ــت و دان ــده اس ــرداری ش ــره ب ــی به خارج
بومــی فــوالد ســازی بــا ارزش تریــن چیزیســت 

کــه مــا داریــم. 
ــا بیــان اینکــه قابلیــت بیــش از 20درصــد  وی ب
ــتیم  ــد را دارا هس ــدی تولی ــت 100 درص از ظرفی
تصریــح کــرد: 147 تــن در ســاعت ظرفیــت 
ــزار  ــون و 200 ه ــه 1میلی ــه اســت ک ــن کارخان ای

ــود.  ــال میش ــد درس ــن تولی ت
ــان  ــاز اذع ــورد نی ــوص واردات م ــهبا در خص ش
کــرد: تنهــا مــواد وارادتــی در ایــن کارخانــه 
الکتــرود از برنــد چینــی اســت کــه قــرار اســت 

ــود. ــازی ش ــی س بوم

بنیان گذار صنعت فوالد سیرجان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

نی
رسا

الع 
اط


